นางสาวมนพัทธ พูลทรัพย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คํานํา
คู มือการปฏิ บั ติงานอั ตรากําลั งและกําหนดตําแหนง จัดทํา ขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
กลุมบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนกลุมหนึ่งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เปนไป
อยางมี ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบั ติงานเพื่อยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยไดรวบรวมความรู หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติมาใชเปนขอมูลดานการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชในการวางแผนอัตรากําลังสถานศึกษาในสังกัด
สําหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ งานวิ เ คราะห ว างแผนอั ต รากํ า ลั ง คน งานปรั บ ปรุ งการกํ า หนดตํ า แหน ง งานจั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาและเปนไป
ตามหลักการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สูตรการคํานวณ
อัตรากําลังครูในสถานศึกษา โดยสามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ไดอยางถูกตอง
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 หวังเป นอย างยิ่ งวา คูมือการ
ปฏิบัติงานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงฉบับนี้จะเปนประโยชนในการดําเนินการจัดทําขอมูลในการบริหาร
อัต รากําลังขา ราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตรงกับ ความตองการ ตลอดจนเกิด
ประโยชนตอหนวยงานทางการศึกษา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ตอไป

งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
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สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
- งานวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังคน
- งานปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
- งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1
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ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร

: งานวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังคน
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1. ชื่องาน

งานวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังคน

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อเปนขอมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2.2 เพื่อวางแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาและหนวยงาน
ทางการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑทั้งในดานปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ

3. ขอบเขตของงาน
งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน มีขอบขายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะหภารกิจ
และแผนอั ต รากํ าลั ง คนของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และลู ก จ า งประจํ า ประสานการ
ดําเนินการและประเมินสภาพความตองการอัตรากําลังคนกับภารกิจของหนวยงานและสถานศึกษา กําหนด
จํานวนอัตรากําลังของสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จัดทําแผนอัตรากําลังของเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมใหสถานศึกษา จัดทําแผน
อัตรากําลังของสถานศึกษา นําแผนที่จัดทําแลวสูการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใชอัตรากําลังอยางคุมคา
เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 อัตรากําลังคน หมายถึง จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา/
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา
4.2 ผูชวยผูบริหาร ตามหลักเกณฑ หมายถึง รองผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดทําแผนอัตรากําลังในสถานศึกษา
5.1.1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผน ประกอบดวย
1) การจัดทําขอมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิ.ย.)
2) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกําหนดและแนวโนมการสูญเสีย
อัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูชวยราชการและพนักงานราชการ อัตราจาง
ชั่วคราว)
3) ขอมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร
4) จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู (เทาจํานวนครู
ที่ขาดตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
6) ข อมู ลพนักงานราชการ และลูกจางชั่ว คราวที่จางดว ยเงิ นงบประมาณและ
เงินรายไดสถานศึกษา
5.1.2 สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรทั้งดานปริมาณและความสามารถตาม
เกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยศึกษาแนวโนมการเพิ่มหรือลดของจํานวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้ง
วิเคราะหหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา

2

5.1.3 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ป 3 ป และ/หรือ 5 ป โดยมีรายละเอียดแสดง
ความตองการทั้งในดานปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการดําเนินการ
5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ
5.1.5 ใชเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากําลังคนในสถานศึกษา
5.1.6 ดําเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากําลังโดย
1) สถานศึกษาจัดหาอัตรากําลังตามอํานาจของสถานศึกษา เชน ใชงบประมาณ
ของสถานศึกษาหรือประสานขอความรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานการจัดจาง
บุคลากร
2) เสนอแผนอั ต รากําลังของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
5.2 การจัดทําแผนอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศดานอัตรากําลังของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑและความตองการ ดังนี้
1) ขอมูล 10 มิ.ย. ดานบุคลากรและจํานวนนักเรียนของสถานศึกษา
2) ขอมูลดานวุฒิ วิชาเอกและความสามารถดานบุคลากร
3) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกําหนดและแนวโนมการสูญเสีย
อัตรากําลัง
4) จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ขอมูลพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
6) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียน (เทาจํานวนครูที่ขาด)
5.2.2 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ป 3 ป หรือ 5 ป โดยมีรายละเอียดความตองการ
ทั้งดานปริมาณและความสามารถและวิธีการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.3 เสนอแผนตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
5.2.4 การวางแผนอัตรากําลังคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
5.2.5 ดําเนินการตามแผนอัตรากําลังโดย
1) ดํ า เนิ น การในส ว นที่ เ ป น อํ า นาจของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เช น
การเกลี่ยอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังครู การยาย การบรรจุแตงตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร
การของบประมาณการจางครู
2) การเสนอความตองการไปยังสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบกรอกขอมูลความตองการครู (ขอมูล 10 มิ.ย.) ประกอบดวย
7.1 แบบความตองการครู
7.2 แบบสาระครู
ซึง่ แบบ 7.1 และแบบ 7.2 จําแนกประเภทโรงเรียนออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ประถมศึกษา
รหัสที่ใช คือ ป.
2. ขยายโอกาส
รหัสที่ใช คือ ข.
3. มัธยมศึกษา
รหัสที่ใช คือ ม.
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําขอมูลในแบบความตองการครูใหถูกตอง แลวจัดเรียง
ขอมูลตามลําดับจากนอยไปหามาก เมื่อเรียบรอยสมบูรณแลว จึงดําเนินการจัดทําขอมูลในแบบสาระครู ตอไป
(ขอใหคัดลอกลําดับโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน, ขอมูลครูฯ จ.18 (กระจายครูตามกลุมสาระแลวจะตองเทากับขอมูล
ในไฟลความตองการครู), ขอมูลครูฯ ตามเกณฑ ก.ค.ศ. ความขาด/เกิน ตามเกณฑ ก.ค.ศ.) ขอควรระวังคือ
จํานวนความตองการครูตามกลุมสาระจะตองเทากับความขาดครูตามเกณฑ ก.ค.ศ.
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 เอกสารความตองการอัตรากําลังครูของสถานศึกษา
8.2 เกณฑการคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
8.2.1 แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน
อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
- นักเรียน 1 – 20 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีครูผูสอนได 1 คน
- นักเรียน 21 – 40 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีครูผูสอนได 2 คน
- นักเรียน 41 – 60 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีครูผูสอนได 3 คน
- นักเรียน 61 – 80 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีครูผูสอนได 4 คน
- นักเรียน 81 – 100 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีครูผูสอนได 5 คน
- นักเรียน 101 – 120 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีครูผูสอนได 6 คน
8.2.2 แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
- อัตราสวน (อนุบาล) ครู : นักเรียน =
1 : 25
จํานวนนักเรียน : หอง
=
30 : 1
- อัตราสวน (ประถม) ครู : นักเรียน =
1 : 25
จํานวนนักเรียน : หอง
=
40 : 1
จํานวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม = จํานวนครู (ป) อนุบาล + จํานวนครู (ป) ประถม
ครู (ป) รวม = [(หองอนุบาลx1.2)+(นักเรียนอนุบาล/25)] + [(หองประถมx1.6)+(นักเรียนประถม/25)]
2
2
หรือ ครู (ป) รวม = [(หองอนุบาลx30)+(นักเรียนอนุบาล)] + [(หองประถมx40)+(นักเรียนประถม)]
50
50
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จํานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 – 359 คน
- นักเรียน 360 – 719 คน
- นักเรียน 320 – 1,079 คน
- นักเรียน 1,080 – 1,679 คน
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป

มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง

มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 2 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 3 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 4 ตําแหนง

เงื่อนไข - การคิดจํานวนหองเรียน (โดยใชจํานวนนักเรียน : หอง หารจํานวนนักเรียน) แตละชั้น
หากมีเศษตั้งแต 10 คนขึ้นไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง
- การคิดจํานวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร (0.5 ขึ้นไปปดเปน 1 ไมถึง 0.5 ปดทิ้ง)
8.2.3 แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1-ม.3 หรือ ป.1-ม.3
- อัตราสวน (อนุบาล) ครู : นักเรียน =
1 : 25
จํานวนนักเรียน : หอง
=
30 : 1
- อัตราสวน (ประถม) ครู : นักเรียน =
1 : 25
จํานวนนักเรียน : หอง
=
40 : 1
- อัตราสวน (มัธยม) ครู : นักเรียน =
1 : 20
จํานวนนักเรียน : หอง
=
40 : 1
จํานวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม = จํานวนครู (ป) อนุบาล + จํานวนครู (ป) ประถม + จํานวนครู (ป) มัธยม
ครู(ป) รวม = [(หองอนุบาลx1.2)+(นักเรียนอนุบาล/25)] + [(หองประถมx1.6)+(นักเรียนประถม/25)] + (หองมัธยม x 2)
2
2
หรือ ครู(ป) รวม = [(หองอนุบาลx30)+(นักเรียนอนุบาล)] + [(หองประถมx40)+(นักเรียนประถม)] + (หองมัธยม x 2)
50
50
จํานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 – 359 คน
- นักเรียน 360 – 719 คน
- นักเรียน 320 – 1,079 คน
- นักเรียน 1,080 – 1,679 คน
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป

มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง

มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 2 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 3 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 4 ตําแหนง

เงื่อนไข - การคิดจํานวนหองเรียน (โดยใชจํานวนนักเรียน : หอง หารจํานวนนักเรียน) แตละชั้น
หากมีเศษตั้งแต 10 คนขึ้นไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง
- การคิดจํานวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร (0.5 ขึ้นไปปดเปน 1 ไมถึง 0.5 ปดทิ้ง)
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8.2.4 แบบ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
- อัตราสวน (มัธยม) ครู : นักเรียน
จํานวนนักเรียน : หอง

=
=

1 : 20
40 : 1

จํานวนครูปฏิบัติการสอน = จํานวนหองเรียน x (จํานวนนักเรียน : หอง) / จํานวนครู : นักเรียน
จํานวนครูปฏิบัติการสอน = จํานวนหองเรียน x (จํานวนนักเรียน : หอง) / จํานวนครู : นักเรียน
= จํานวนหองเรียน x 2
จํานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 – 359 คน
- นักเรียน 360 – 719 คน
- นักเรียน 320 – 1,079 คน
- นักเรียน 1,080 – 1,679 คน
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป

มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง
มีผูบริหารได 1 ตําแหนง

มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 2 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 3 ตําแหนง
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 4 ตําแหนง

เงื่อนไข - การคิดจํานวนหองเรียน (โดยใชจํานวนนักเรียน : หอง หารจํานวนนักเรียน) แตละชั้น
หากมีเศษตั้งแต 10 คนขึ้นไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง
- การคิดจํานวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร (0.5 ขึ้นไปปดเปน 1 ไมถึง 0.5 ปดทิ้ง)
8.2.5 แบบ 5 การคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
- อัตราสวน
ครู : นักเรียน =
1 : 12
จํานวนนักเรียน : หอง
=
35 : 1
จํานวนครูรวม
=
(35 x จํานวนหองเรียน) / 12
จํานวนครูปฏิบัติการสอน = จํานวนครูรวม – จํานวนบุคลากรสายบริหาร
จํานวนบุคลากรสายบริหาร
- จํานวน 1 – 2 หองเรียน
- จํานวน 3 – 6 หองเรียน
- จํานวน 7 – 14 หองเรียน
- จํานวน 15 – 23 หองเรียน
- จํานวน 24 หองเรียนขึ้นไป

มีผูบริหารได 1 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีผูบริหารได 1 คน
มีผูบริหารได 1 คน

มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 คน
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 2 คน
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 3 คน
มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 4 คน

เงื่อนไข ในการคํานวณตามสูตรหากมีเศษตั้งแต 0.1 ขึ้นไปใหปดเปน 1
แกไขเพิ่มเติม

8.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่

8.4 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
8.5 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.6 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.7 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
7
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ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร

: งานปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
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1. ชื่องาน
2. วัตถุประสงค

งานปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
เพื่อดําเนินการปรับปรุงตําแหนงวางใหสามารถใชสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนง

3. ขอบเขตของงาน
การปรับ ปรุ งการกํา หนดตํ าแหนงจากตําแหนงหนึ่งใหเปนอีกตําแหนงหนึ่ง เพื่อใชในการ
บริหารอัตรากําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานทางการศึกษา
4. คําจํากัดความ
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง หมายถึง การปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูในสถานศึกษา
จากตําแหนง ครูผูชวยที่วาง เปนตําแหนงครู เพื่อใชบรรจุ, ตําแหนง ครู ที่วางเปนตําแหนง ครูผูชวย เพื่อใช
บรรจุ, ตําแหนง ครู ที่วางในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ เปนตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ในสถานศึ ก ษาเดิ มโดยเมื่ อกํ า หนดตํ า แหน งรองผูอํา นวยการสถานศึ กษาแลว ตําแหนง รองผู อํานวยการ
สถานศึ กษาต อ งเป น ไปตามเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กํ าหนด, ตํ า แหน ง รองผู อํา นวยการสถานศึ ก ษาที่ ว า ง และ
สถานศึ กษานั้ น ไม อยู ในเกณฑ ที่จ ะกํ าหนดใหมีร องผูอํานวยการสถานศึกษาได เปน ตําแหนงครู ทั้งนี้ เมื่อ
ปรับปรุงเปนตําแหนงครูแลว จํานวนอัตรากําลังครูในสถานศึกษานั้นตองไมเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สถานศึกษาเสนอรายงานปริมาณงานสถานศึกษาที่จะขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
ให สพท.
5.2 สพท. ตรวจสอบตําแหนงวางที่จะดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
5.3 เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ
5.4 สพท. เสนอผูมีอํานาจลงนามคําสั่งปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
5.5 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบรายงานขอมูลปริมาณงานสถานศึกษา
7.2 รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
7.3 แบบคําสั่งการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
7.4 บัญชีแนบทายคําสั่ง
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
8.2 หนั งสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธัน วาคม 2548 เรื่อง การ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอสังเกต การออกคําสั่งกรณีรับยาย รับโอน สามารถดําเนินการออกคําสั่ง ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและ
รับยาย รับโอน ในคราวเดียวกัน
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ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร

: งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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1. ชื่องาน

งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค

เพื่ อดํ าเนิน การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหห นว ยงาน
การศึกษาในสังกัด
3. ขอบเขตของงาน
การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูที่ไดรับจัดสรรคืน จากกรณีตําแหนงวางจากการเกษียณ
อายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ, ตําแหนงวางจากกรณีเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) และตําแหนงวางที่ไดรับจัดสรรเพิ่มในกรณีอื่นๆ
4. คําจํากัดความ
4.1 ตํ า แหน งว า งการเกษี ย ณอายุร าชการเมื่ อสิ้ น ปง บประมาณ (เกษี ย ณปกติ) หมายถึ ง
ตําแหนงที่มีคนครองที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ และตําแหนงวาวจากเหตุอื่นของผูครองตําแหนงที่จะ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปนั้นๆ
4.2 ตํ า แหน ง ว า งจากกรณี เ ข า ร ว มมาตรการปรั บ ปรุ ง อั ต รากํ า ลั ง ของส ว นราชการ
(ตามโครงการเกษี ยณอายุ กอนกํ า หนด) หมายถึง ตําแหนงที่มีคนครองที่ส มัครเขารว มมาตรการปรับ ปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดที่ไดรับจัดสรรในปนั้นๆ
4.3 ตําแหนงวางจากกรณีที่ไดรับจัดสรรเพิ่มในกรณีอื่นๆ หมายถึง ตําแหนงวางที่ไดรับจัดสรร
เพิ่มเติม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกรณี เชน ตําแหนงครู ตําแหนงศึกษานิเทศก
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงพนักงานราชการ และตําแหนงอื่น เปนตน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สพฐ. แจงจัดสรรอัตราให สพท./ สพท.ตรวจสอบอัตรากําลังที่ไดรับจัดสรร
5.2 สพท. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเงื่อนไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
5.3 เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ
5.4 ออกคําสั่งกําหนดตําแหนง กรณีไดรับจัดสรรนอยกวาหรือเทากับตําแหนงที่เกษียณอายุราชการ
กรณีไดรับจัดสรรนอยกวาอัตราเกษียณหรือไมไดรับจัดสรรใหแจงรายละเอียดอัตราเกษียณ
พรอมแบบปริมาณงาน สถานศึกษา ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีไดรับจัดสรรมากกวาที่เกษียณ แจงบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบปริมาณงาน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมัติ ก.ค.ศ.
5.5 เมื่อ ก.ค.ศ. แจงอนุมัติแลว สพฐ. แจง สพท. ดําเนินการออกคําสั่งและแจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 กรณีไดรับจัดสรรตําแหนงเทากับหรือนอยกวาตําแหนงที่เกษียณ
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6.2 กรณีไดรับจัดสรรตําแหนงมากกวาตําแหนงที่เกษียณ
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บัญชีรายละเอียดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
7.2 บัญชีรายละเอียดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
8.2 หนังสือสํานั กงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/361 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยผูบริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษตางๆ เพิ่มขึ้นเปนกรณีพิเศษ
8.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
8.4 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.5 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.6 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.7 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่ 2 มกราคม 2546 เรื่อง การขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยผูบริหารเพิ่มขึ้นเปนกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ
8.8 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.9 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/4748 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เรื่อง การคํานวณ
อัตรากําลังขาราชการครูสายงานการสอน
8.10 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.11 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.12 หนังสือแจงการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน ก.ค.ศ.
ในแตละครั้ง
8.13 หนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในแตละป
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ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร

: งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่องาน

2. วัตถุประสงค

งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
2) กรณีเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอ นกําหนด)
เพื่อบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
การจั ด สรรอั ต รากํ า ลั งข า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ จั ด สรรคื น กรณี
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ, กรณีเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด)
4. คําจํากัดความ
ตําแหนงเกษียณอายุราชการ (เกษียณปกติ) หมายถึง ตําแหนงที่มีคนครองที่เกษียณอายุเมื่อ
สิ้นปงบประมาณและตําแหนงวางจากเหตุอื่นของผูครองตําแหนงที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ในปนั้น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และศึกษานิเทศก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุกอนกําหนด
5.2 จัดทําบัญชีรายละเอียดตามแบบฟอรมแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ แ จ ง
ในแตละป ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใหรอผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา ดังนี้
5.3.1 ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (โครงสราง)
- กรณีเกษียณอายุราชการ หาตําแหนงยุบเลิกทดแทนตําแหนงเกษียณอายุราชการ
- กรณีเกษียณอายุกอนกําหนด ใหดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่แจงในแตละป
5.3.2 ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เงื่อนไข), เจาหนาที่บริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีเกษียณอายุราชการ และกรณีเกษียณอายุกอนกําหนดใหสงวนตําแหนงไวพรอม
รายงานตําแหนงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3.3 ตําแหนงวางของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) และ (2), กรณี
เกินรอยละ 70 ของกรอบใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสงวนตําแหนงไวเพื่อ
เกลี่ยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดอัตรากําลังมากกวารอย 70 ตอไป
5.3.4 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ใหแจงตําแหนงยุบเลิกทดแทนตําแหนงเกษียณอายุ
ราชการแลวรอแจงผลการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กรณีเ กษี ยณอายุ กอนกํ าหนด ใหดํ าเนินการตามหนังสื อสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณี มีอัตราว า งจากการเกษีย ณ สามารถนําอัตราไปใชได แตตองหาอัตราวางที่มี
ความสําคัญนอยกวามายุบเลิกแทนตําแหนง
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5.4 บุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแจงผลการจัดสรร ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนทางเจาของตําแหนงตรวจสอบตําแหนงและ
ขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปกําหนดที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทาง ที่ไดรับจัดสรรตําแหนง
5.5 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไดรับจัดสรรตําแหนงใหกําหนดเปนตําแหนงใหมในกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติและดําเนินการออกคําสั่งตัดโอนตําแหนงวางที่ไดรับจัดสรรพรอมสงคําสั่งไปสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตนทาง
5.6 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบบัญชีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสํานักงาน) ที่วางจากการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ
7.2 แบบรายงานตํ า แหน งตามมาตรการปรับ ปรุงอัต รากําลั งของสว นราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด)
7.3 แบบตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสํานักงาน)
7.4 แบบขอมูลเฉพาะสวนราชการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
เพิ่มเติม

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข

8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.4 หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.5 หนังสือแจงการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน ก.ค.ศ.
ในปนั้น
8.6 หนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในปนั้น
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