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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจัดท าแผน
อัตราก าลัง  และสามารถน าไปอ้างอิงในการปฏิบัติงานกรณีปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้
ได้รวบรวมเทคนิค วิธีการในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดท าเอกสาร ไว้แล้ว 

ผู้จัดท าคู่มือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคล และบุคคลอ่ืนที่สนใจ จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานต่อไป 

 
 

นางศุลีพร  ประการแก้ว 
                                                                                    25  ธันวาคม 2563 
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บทที่ 1 
บทน า  

 
1.1  ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบการพัฒนาหน่วยงานและวางแผนอัตราก าลังการบริหารงาน
บุคคล ทั้งในด้านการสรรหา การสร้างความก้าวหน้า การให้บ าเหน็จความชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล การวางแผนการฝึกอบรม การประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม การประสานงาน
การฝึกอบรม ข้าราชการลาศึกษาต่อ การร้องเรียน การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การด าเนินการทางวินัย การ
เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย การด าเนินการทางคดีแพ่ง และคดีอาญา ความรับผิดชอบของ
ข้าราชการในทางแพ่ง การตีความกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในสังกัดและ
ประชาชน รวมทั้งการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดและประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท า “คู่มือการปฏิบัติงานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง” เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นคู่มือส าหรับศึกษาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดท าดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
1.2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.2.3 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน 

1.2 ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 

ขอบเขตของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง                
มีเนื้อหาประกอบด้วย  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง                   
งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว                 
งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานเปลี่ยน
ต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง)  เป็นต าแหน่งพนักงานราชการ  งานบริหาร
พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร  งานปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า  งานตัด
โอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)และกลุ่ม
งานลูกจ้างประจ า 
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บทที ่2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1.1 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความช านาญในงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากร

บุคคลขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 
(2) จัดท า ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ส่วนราชการ 
(3) ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือพิจารณาก าหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะให้

ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(4) ก ากับ วางแนวทางการท างาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(5) จัดท าประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง

มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ

หน่วยงานอื่นในระดับส านักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 
 



6 
 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้า

ที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

(3) จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดท าและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
รูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
1) งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน   
2) งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง   
3) งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ

ลูกจ้างชั่วคราว  
4) งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
5) งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่ง

พนักงานราชการ   
6) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร   
7) งานปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
8 ) งานตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 
9) งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

2.2.2  ด้านการวางแผน 
      1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายบุคคล 

2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ทั้งแผนประจ าปี  แผนระยะสั้น 1 ปี  3 ปี  แผนระยะยาว 4 ปีขึ้นไป  

      3) จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
 

2.2.3  ด้านการประสานงาน 
    1) ประสานงานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ได้แก่  

1.1) ประสานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.2) ประสานงบประมาณท่ีเกี่ยวกับอัตราจ้างชั่วคราว  



7 
 

1.3) การขออนุญาตใช้รถราชการในการเดินทางไปราชการ 
1.4) การจัดท าเอกสารการเดินทางไปราชการ 
1.5) การประสานงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือในการจัดท าโครงการที่

รับผิดชอบ 
1.6) การจัดท าเอกสารขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

2)  ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ แก่บุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอก คือ ข้อมูลด้านอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลการบริหารงานบุคคล                  
ข้อมูลเงินเดือน ฯลฯ  

2.2.4 ด้านการบริการ 
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 
2) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น คู่มือ  ผ่านทาง เว็บไซด์ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

2.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

2.3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ว่าง 
   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

นายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ ์
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

นายสิงหศ์ักดิ์  แก้งค า 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ
มัธยมศกึษา เขต 30 

นางศุลีพร  ประการแก้ว 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

เขต 30 

     นางวิไลลักษณ์  ฦาชา 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญพิการพิเศษ 

    นางสายฝน  ฆ้องนอก 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

     นางธัญชนก ชาติประมง 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

      นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

      นายภาวัต  ภูมิคอนสาร 
     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

     นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์ 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

งาน 

ว่าง 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏิบัตงิานและเงื่อนไข 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
3.1.1) งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน   
3.1.2) งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง   
3.1.3) งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง

ชั่วคราว  
3.1.4) งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
3.1.5) งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่ง

พนักงานราชการ   
3.1.6) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร   
3.1.7) งานปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
3.1.8) งานตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 
3.1.9) งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน มีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 

1. งานวิเคราะห์และวางแผน
อัตราก าลังคน   

- วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  

- ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการ
อัตราก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา  

- ก าหนดอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

- เสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.ศ.จ.  
- ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  
- น าแผนที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ  
- ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม

และเสนอเกลีย่อัตราก าลัง  
- การตัดโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนต่อ ก.ศ.จ. 

2. งานปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง   

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง หมายถึงการปรับปรุง
ต าแหน่งข้าราชการครูในสถานศึกษา กรณี  

- ต าแหน่งครูผู้ช่วยท่ีว่าง เป็นต าแหน่งครู เพื่อรับย้าย 

- ต าแหน่ง ครู ที่ว่างเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้บรรจ ุ
- ต าแหน่ง ครู ที่ว่างในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์               

เป็นต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเดิมโดยเมื่อก าหนดต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้ว ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 

- ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่าง และ
สถานศึกษาน้ันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะก าหนดให้มีรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาได้ เป็นต าแหน่งครู ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงเป็นต าแหน่งครูแล้ว 
จ านวนอัตราก าลังครูในสถานศึกษานั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

3. งานจัดสรรอตัราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 

การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูที่ไดร้ับจัดสรรคืน จาก
กรณีต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ, 
ต าแหน่งว่างจากกรณเีข้าร่วมมาตรการปรบัปรุงอัตราก าลังของส่วน
ราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) และต าแหน่งว่างที่ไดร้บั
จัดสรรเพิ่มกรณีอื่น ๆ 

4. งานบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูที่ไดร้ับจัดสรรคืน กรณี
เกษียณอายรุาชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ, กรณเีข้าร่วมมาตรการ
ปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 

5. งานเปลีย่นต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจา้งเหมา
บริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่งพนักงานราชการ 

คณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการอนุมัติกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการทดแทนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่
ลักษณะงานจา้งเหมาบริการที่ว่างลงในกรอบพนักงานราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2551 และกรอบพนักงานราชการ พ.ศ.
2552-2555 เมื่อต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมา
บริการดังกล่าวว่างลงไม่ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ อนุมัติใหเ้ปลี่ยนเป็นพนักงานราชการตาม
กรอบท่ีก าหนด จัดอยู่ในกลุ่มงานบริการ ต าแหน่ง/ส่วนราชการเดิม โดย
เปลี่ยนงบประมาณหมวดค่าจ้างของต าแหน่งลูกจ้างประจ าดังกล่าวเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

6. งานบริหารพนักงานราชการ
หรือลูกจ้างช่ัวคราวตามกรอบท่ีไดร้ับจัดสรร 

การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการตามกรอบทีไ่ดร้ับ
อนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพการบริหารอตัราก าลังเพือ่
การบริหารจัดการศึกษา 

7. งานปรับระดับช้ันงาน
ลูกจ้างประจ า 

เป็นการปรับช้ันงานของต าแหน่งลกูจ้างประจ าใหสู้งขึ้นจาก
ระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดบั 3 
เป็นระดับ 4 ท้ังนี้ไมเ่กินระดับสูงสุดในแตล่ะสายงาน (ช่ือต าแหน่ง) ที่
ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ และการปรับระดับช้ันงานต้องปรับตามล าดับ 
มิให้ปรับข้ามระดับชั้นงาน 

8. งานตัดโอนอัตราก าลังและการ
สับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 

ด าเนินการตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของ
ลูกจ้างประจ าที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ลักษณะงานและภารกิจของส่วนราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วน
ราชการ 

9. งานเปลีย่นสายงาน (ช่ือ
ต าแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

ด าเนินการเปลีย่นสายงาน (ช่ือต าแหน่ง) และกลุ่มงาน
ลูกจ้างประจ าทั้งต าแหน่งภายในกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มงาน โดยไม่
เพิ่มจ านวนอัตราก าลังลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ท้ังนี้ให้ค านึงถึง
ความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานรวมถึงความจ าเป็นของส่วน
ราชการ เมื่อเปลี่ยนแล้วต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้ตรงตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง 
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3.3 สิ่งท่ีควรค านึงถึงการปฏิบัติงาน 

สิ่งท่ีควรค านึงในการก าหนดแผนอัตราก าลัง 

1.  การศึกษารายละเอียดวิเคราะห์และพิจารณาต้องท าในรูปของคณะกรรมการระหว่างหน่วย   
2.  การส ารวจข้อมูล ต้องให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดจากแต่ละหน่วยงานต้องไม่ปิดบัง  
3.  รู้ถึงขอบเขตการปรับปรุงส่วนราชการว่าจะท าได้แค่ไหน 
4.  ก าหนดหน้าที่/ภารงานให้ชัดเจน อย่าให้มีการซ้ าซ้อนกัน 

ข้อควรระวังในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ก.  ด้านการเตรียมตัวของผู้วิเคราะห์ 

1.  ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้ในหลักวิชาที่เก่ียวของในการวิเคราะห์แผนอัตราก าลัง เช่น 
หลักการก าหนดต าแหน่ง หลักการบริหารงานบุคคล หลักการแบ่งส่วนราชการ หลักการท ามาตรฐานงานฯ                 

2.  ผู้วิเคราะห์ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะเข้าไปจัดอัตราก าลัง โดยศึกษาจาก
เอกสาร ถามจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารหน่วยงาน 

3.  ต้องศึกษาล่วงหน้าและวางกรอบการวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ และก าหนดวัตถุประสงค์การ
จัดท าแผนอัตราก าลัง จัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ                 

4.  ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักส าคัญ  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ข.  การตั้งคณะท างานการการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 

1. คณะท างานจะมี  2  ระดับ  คือ  ระดับ  Working Group  เป็นผู้ลงมือท างานร่วมกับ
หน่วยงานในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอต่อ  Reviewing Group  ซึ่งจะให้ความเห็นชอบในสิ่งที่
เสนอมา                 

2.  มีการประสานงานกับหน่วยงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ                 
3.  เมื่อผลการศึกษากระทบเรื่องใด ต้องหยั่งเสียงผู้เกี่ยวข้องและหาวิธีการแจ้งและแก้ปัญหา

ร่วมกัน 
ค.  การมองปัญหาและวิธีการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ 

1.  ผู้วิเคราะห์ต้องมองภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด ต้องดูถึงระบบบริหารภายในหน่วยงาน 
ระบบการบริหารงานบุคคล ดูว่ามีปัญหาอะไร จะแก้อย่างไร                 

2.  ผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจแผนงานของหน่วยงาน                 
3.  ต้องให้ความสนใจกับการค านวณหามาตรฐานการท างานในแต่ละงาน                 
4.  ต้องค านึงระบบงานด้วยว่าจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมได้อย่างไร 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบตัิงาน 
4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  

1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา  
1.1.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผน ประกอบด้วย 

1)  การจัดท าข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน(10 มิ.ย.) 
2) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการสูญเสีย 

อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอกและความสามารถของบุคลากร 
4) จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้(เท่าจ านวนครูที่ 

ขาดตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
6) ข้อมูลพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและรายได้ 

สถานศึกษา 
1.1.2 สถานศึกษาวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความ 

สามารถตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวัย
เรียน รวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

1.1.3 จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ5 ปี โดยมีรายละเอียด 
แสดงความต้องการทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากรและวิธีการด าเนินการ 

1.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
1.1.5 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา 
1.1.6 ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังโดย 

1)  สถานศึกษาจัดหาอัตราก าลังตามอ านาจของสถานศึกษา เช่น ใช้ 
งบประมาณของสถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการจัดจ้างบุคลากร 

2) เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  1.2 การจัดท าแผนอัตราก าลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้ 
   1)  ข้อมูล 10 มิ.ย.ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
   2)  ข้อมูลด้านวุฒิ  วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร 
   3)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการ

สูญเสียอัตราก าลัง 
   4)  จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
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   5)  ข้อมูลพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน 
  1.2.2  จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการ

ทั้งด้านปริมาณและความสามารถและวิธีการของส านักงานเจตพื้นที่การศึกษา 
  1.2.3  เสนอแผนต่อ คณะกรรมการบริการอัตราอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่ 
  1.2.4  วางแผนอัตราก าลังคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  1.2.5  ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังโดย 
   1)  ด าเนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น การ

เกลี่ยอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังครู และน าเสนอให้ ก.ศ.จ.เห็นชอบ 
   2)  การเสนอความต้องการไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบกรอกข้อมูลความต้องการครู (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ประกอบด้วย 
1. แบบ รร.ปกติ 
2. แบบ ครูตาม จ.18 
3. แบบความต้องการวิชาเอก 
4. วิเคราะห์คาบสอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลในแบบ สพท. ตามแบบที่ สพฐ.ก าหนด พร้อมการส ารวจ

ตามความต้องการครู เพ่ือให้ถูกต้อง แล้วจัดเรียงข้อมูลตามล าดับจากน้อยไปหามาก  เมื่อเรียบร้อยสมบูรณ์
แล้ว จึงด าเนินการจัดท าข้อมูลในแบบสาระครูต่อไป ข้อมูลครูฯตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ความขาด/เกิน ตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. ข้อควรระวังคือ จ านวนความต้องการครูตามกลุ่มสารจะต้องเท่ากับความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา\ส านักงาน ก.ค.ศ.แจ้ง

ยกเลิกเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
และเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมและได้ก าหนดเกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2563 ดังนี้ 

1.  เกณฑ์อัตราก าลังนี้ใช้ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
โดยให้สถานศึกษามีอัตราก าลังตามสายงาน ได้แก่ สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอนและสาย
งานสนับสนุนการศึกษา  ซึ่งก าหนดเป็น 2 กรณีดังนี้  

1.1 สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา  
1.2 สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนข้ึนไป  

2.  กลุ่มสถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมสถานศึกษาตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   

3.  ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู จ าแนกเป็น  
3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอนระดับปฐมวัยไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับ

ประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์  

3.2 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง/สัปดาห์  

ทั้งนี้การค านวณอัตราก าลัง   ตามเกณฑ์อัตราก าลังนี้ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู
เท่ากับ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  
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            4..  การก าหนด สาขาวิชาเอกในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก  
  5.  จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพิจารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนดังนี้ 

5.1 ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3)   ก าหนด 30 คน/ห้อง  
5.2 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)   ก าหนด 30  คน/ห้อง  
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ก าหนด 35 คน/ห้อง  
5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)   ก าหนด 30 คน/ห้อง 

การคิดจ านวนห้องเรียน กรณีจ านวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีสิทธิ์ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปให้คิด 
เพ่ิมอีก 1 ห้องเช่น ชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียน 38 คน(มีเศษ 8 คน) แต่คิดเป็น 1 ห้อง เด็กชั้น

อนุบาล 2 มีนักเรียน 45 คน(มีเศษ15 คน) จะคิดเป็น 2 ห้อง  รวมจะรวมจ านวนห้องที่จะน ามาค านวณ
อัตราก าลังระดับปฐมวัยจ านวน 3 ห้อง 

6. ก าหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับการค านวณอัตราก าลังตามเกณฑ์อัตราก าลัง ดังนี้  

 
ระดับการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร

ต่อปี 
ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อ

สัปดาห์ 
ปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 
ประถมศึกษา ไมน่้อยกว่า 1,000 

ชั่วโมง 
25 ชั่วโมง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ไม่น้อยกว่า 1,200 
ชั่วโมง 

30 ชั่วโมง 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ไม่น้อยกว่า 1,400 
ชั่วโมง 

30 ชั่วโมง 

 
การค านวณอัตราก าลัง  
7 การค านวณอัตราก าลังให้ค านวณตามสายงานดังนี้  

7.1 สายงานบริหารสถานศึกษา  
    7.1.1 สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมาไม่ก าหนดอัตราก าลัง 

สายงานบริหารสถานศึกษา  
ยกเว้น สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา  

ปัตตานี นราธิวาสและ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) 
และในพ้ืนที่พิเศษเสี่ยงภัย ทุรกันดารชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพ้ืนที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน (ตามประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  โรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(partnership School project)  หรือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล หรือโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
ให้ก าหนดอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 1 อัตรา 
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7.1.2 สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 41 คนข้ึนไป(ทุกพ้ืนที)่ ให้ก าหนด 

อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

 

จ านวนนักเรียน 
อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา  

รวม 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
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  คน

ขึ้นไป 
1 อัตรา 4  อัตรา 5  อัตรา 

 
โดยก าหนดให้ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/

สัปดาห์ และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สปัดาห์  
ทั้งนี้กลุ่มสถานศึกษาถือเป็นเพียง 1 สถานศึกษา และกลุ่มสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนตั้งแต่  

41 คนขึ้นไป  ให้ก าหนดอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษาตามข้อ 7.1.2 
7.2 สายงานการสอน  
7.2.1 สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา  
ก าหนดอัตราก าลังสายงานการสอนในสถานศึกษา ตามแต่กรณี ดังนี้  
(1)  สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา ก าหนดอัตราก าลัง 

ตามจ านวนนักเรียนดังนี้ 

จ านวนนักเรียน อัตราก าลังสานงานการสอน 
1-40  คน 1-4 อัตรา 
41-80 คน 6 อัตรา 

81-119 คน 8 อัตรา 

(2) สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ให้ก าหนดอัตราก าลังโดยน าจ านวน 
หอ้งเรียน 
แต่ละระดับการศึกษา  ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูมาค านวณตามสูตร 
ดังนี้ 
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เมื่อค านวณอัตราก าลังในแต่ละระดับการศึกษาแล้ว ให้น ามารวมกันเพื่อก าหนด 
เป็นอัตราก าลังสายงานการสอนของสถานศึกษานั้นๆ  

(3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้ก าหนดอัตราก าลัง ดังนี้  
(3.1)  ระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษาให้น าจ านวนนักเรียนระดับ 

ปฐมวัยรวมกับจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาแล้วก าหนดอัตราก าลังตามตารางข้อ(1)  
      (3.2) ระดับมัธยมศึกษาให้น าจ านวนนักเรียนแต่ละระดับการศึกษาชั่วโมง 

เรียนตามหลักสูตรและชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู มาค านวณตามสูตร ดังนี้ 

เมื่อค านวณอัตราก าลังตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 แล้ว ให้น าผลการค านวณมา 
รวมกันเป็นอัตราก าลังสายงานการสอนของสถานศึกษานั้นๆ  

ทั้งนี้ส าหรับสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 ถึง 40 คนให้ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาวางแผนและก าหนดอัตราก าลังสายงานการสอนเสนอคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาโดยค านึงถึงภาระงานบริบทของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณภาพ
ของนักเรียนแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัด และอัตราก าลังของสถานศึกษานั้นต้องไม่
เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

7.2.2 สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป  
ก าหนดอัตราก าลังสายงานการสอนในสถานศึกษา โดยน าจ านวนห้องเรียน แต่ละระดับ 

การศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรและชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูมาค านวณตามสูตร ดังนี้ 
เมื่อค านวณอัตราก าลังในแต่ละระดับการศึกษาแล้ว ให้น ามารวมกัน เพ่ือก าหนด 

เป็นอัตราก าลังสายงานการสอนของสถานศึกษานั้นๆ  
การค านวณอัตราก าลังสายงานการสอน รวมทุกระดับการศึกษา หากมีเศษตั้งแต่ 0.5 ขึ 

ไปให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก 1 อัตรา  
กรณีกรณีโรงเรียนสาขา  (ตามที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด)                  

ให้ค านวณอัตราก าลังสายงานการสอนแยกออกจากโรงเรียนหลัก ตามเกณฑ์อัตราก าลังนี้ แล้วจึงน ามา
รวมกันเป็นอัตราก าลังสายงานการสอนของโรงเรียนหลัก  

 

อัตราก าลัง  = จ านวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา x ชัว่โมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์  
                         ชัว่โมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) 

อัตราก าลัง  = จ านวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา x ชัว่โมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์  
                         ชัว่โมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) 

อัตราก าลัง  = จ านวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา x ชัว่โมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์  
                         ชัว่โมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) 
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7.3 สายงานสนับสนุนการศกึษา 
ก าหนดอัตราก าลังสายงานสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา  โดยพิจารณาจาก 

ความรู้  ความสามารถ  ความจ าเป็นและภาระงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 
จ านวนนักเรียน 

 

อัตราก าลังสายงานสนับสนุนการศึกษา 
พนักงาน

ราชการ/ 
อัตราจ้าง 

บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน 

ตามมาตรา 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 
ต้ังแต่ 1.680  คนข้ึนไป - 4  อัตรา 
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4.2  งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง   
1. สถานศึกษาเสนอรายงานปริมาณงานสถานศึกษาที่จะขอปรับปรุงการก าหนด 

ต าแหน่งให้ สพท. 
2.....สพท.ตรวจสอบต าแหน่งว่างที่จะด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
5. เสนอ ก.ค.ศ.ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบรายงานข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา 
2. รายงานการประชุม กศจ. 
3. แบบค าสั่งการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
4. บัญชีแนบท้ายค าสั่ง 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548  เรื่องการ 

ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว7  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่องการ 

ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 หมายเหตุ การออกค าสั่งกรณีรับย้าย รับโอน บรรจุ สามารถด าเนินการออกค าสั่ง ปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่งกรณีรับย้าย รับโอน บรรจุ ในคราวเดียวกัน 
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4.3  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

1. สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราให้ สพท./สพท. ตรวจสอบสอบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
2. สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเงื่อนไขตามที่ส ารักงานคณะการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
3. เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
4. ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง กรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าหรือเท่ากับต าแหน่งที่เกษียณอายุ 

ราชการ 
กรณีท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่าอัตราเกษียณหรือไม่ได้รับจัดสรรให้แจ้งรายละเอียดอัตราเกษียณพร้อม

ปริมาณงานสถานศึกษาไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรณีท่ีได้รับจัดสรรมากกว่าที่เกษียณ แจ้งบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรจากนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแบบปริมาณงาน ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขออนุมัติ ก.ค.ศ. 

5. เมื่อ ก.ค.ศ.แจ้งอนุมัติแล้ว สพฐ.แจ้ง สพท.ด าเนินการออกค าสั่งและแจ้งหน่วยงานท๋ 
เกี่ยวข้อง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์มที่ใช้  
1. บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ 
2. บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณเข้าร่วม 

มาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ  (โครงการเกษียณอายุราชการก าหนด) 
 

เอกสาร/อ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 
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2. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ  1305/361 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เรื่องการขอ 
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่างๆที่เพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545  เรื่องเกณฑ์ 
อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467  ลงวันที่ 11 มถิุนายน 2545 เรื่องเกณฑ์ 
อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2545  เรื่อง เกณฑ์ 
อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2545 เรื่อง เกณฑ์ 
อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่  2 มกราคม 25146 เรื่อง การขอ 
ก าหนดต าแหน่งครูผู้ช่วยผู้บริหารเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ 

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

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/4748 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เรื่องการ 
ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูสายงานการสอน 

10.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12.  หนังสือแจ้งอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน ก.ค.ศ. ใน 
แต่ละครั้ง 

13.  หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในแต่ละปี 
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4.4  งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา  

1. กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
2. กรณีเข้าร่วมมาตรฐานการปรับปรุงอัตราของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ 

ก่อนก าหนด) 

มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการละเกษียณอายุก่อน 

ก าหนด 
2. จัดท าบัญชีรายละเอียดตามแบบฟอร์มแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน 
3. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แจ้ง 

ในแต่ละปี ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้รอผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
ดังนี้ 

3.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงสร้าง) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ หาต าแหน่งยุบเลิกทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุ 
ราชการ 

- กรณีเกษียณอายุก่อนก าหนด ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา      ขั้นพื้นฐานที่แจ้งในแต่ละปี 

3.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เงื่อนไข) , เจ้าหน้าที่
บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรณีเกษียณอายุราชการ และกรณีอายุราชการก่อนก าหนดให้สงวนต าแหน่งไว้
พร้อมรายงานต าแหน่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.3 ต าแหน่งว่างของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) และ (2) ,              
กรณีเกินร้อยละ 70  ของกรอบให้รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสงวนต าแหน่ง
ไว้เพ่ือเกลี่ยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดอัตราก าลังมากกว่าร้อยละ 70 ต่อไป 

3.4 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
   - กรณีเกษียณอายุราชการ ให้แจ้งต าแหน่งยุบเลิกทดแทนต าแหน่ง

เกษียณอายุราชการแล้วรอแจ้งผลการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - กรณีเกษียณอายุก่อนก าหนด ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงานคระ

กรรมการ   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  หมายเหตุ กรณีอัตราว่างจากการเกษียณ สามารถน าอัตราไปใช้ได้ แต่ต้องหา
อัตราว่างที่มีความส าคัญน้อยกว่ามายุบเลิกแทนต าแหน่ง 
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 4. บุคลากรทางการศึกษาอื่น จามมาตรา 38 ค. (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งผลการจัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทางเจ้าของต าแหน่งตรวจสอบต าแหน่งและ
ขออนุมัติ กศจ. อนุจิตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง 
ที่ได้รับจัดสรรต าแหน่ง 

 5. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับ  การจัดสรรต าแหน่งให้ก าหนดเป็นต าแหน่งใหม่ในกรอบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและเสนอ กศจ. 
พิจารณาอนุมัติและด าเนินการออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งว่าที่ได้รับจัดสรรพร้อมส่งค าสั่งไปส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นทาง 

 6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบบัญชีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านักงาน) จากการ

เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
2. แบบรายงานต าแหน่งตามมาตรฐานการปรับปรุงอัตราของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ

ก่อนก าหนด) 
3. แบบต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านักงาน)  
4. แบบข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ 
 

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

เพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ กรกฎาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์ละ

วิธีการเปลี่ยนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือแจ้งอนุมัติกรอบพนักงานราชการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงาน/ส านักงาน ก.ค.ศ. ในปีนี้ 
6. หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายละนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในปีนั้น 
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4.5  งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่ง
พนักงานราชการ   

ตรวจสอบต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ กรณีว่างลงจากผลการ
เกษียณอายุ  ระหว่างปีโดยการด าเนินการดังนี้ 

1. กรณีไม่เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ              
และเม่ือส างานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งการเปลี่ยนหมวดค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตามแนวทางที่
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการก าหนดต่อไป 

2. กรณีประสงค์เปลี่ยนชื่อต าแหน่งในกลุ่มงาน ให้เหมาะสมกับความจ าเป็น และสอดคล้องกับ 
ภารกิจ หน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

2.1 สพท. เสนออนุมัติส านักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 
2.2  สพฐ. อนุมัติการเปลี่ยน 
2.3 สพท. ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าเป็นค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ และเม่ือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งการเปลี่ยนหมวด
ค่าจ้างดังกล่าว 

2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหาและ 
2.5 เลือกสรรพนักงานราชการตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ก าหนด 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กรอบพนักงานราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – 2551 และกรอบพนักงานราชการ 

ปีงบประมาณ 2552 – 2555 
 ข้อสังเกต กรณีส่วนราชการมีการปรังปรุงต าแหน่งลูกจ้างประจ า 4 สาขา คือ 

ยานพาหนะ งานท าความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลสวนต้นไม่ เป็นต าแหน่งอื่น 
ระหว่างการบริหารกรอบอัตราก าลัง พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – 2551 , และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 ไม่ถือว่าต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มีการปรับเปลี่ยนนั้น เป็นต าแหน่ง
ได้รับเพิ่มใหม่ในกรอบพนักงานราชการ 
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4.6  งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร   
1. จัดท าทะเบียนอัตราก าลังพนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวทั้งท่ีมีอยู่เดิมและได้รับ 

การจัดสรรใหม่ 
2. เมือ่สิ้นสุดปีงบประมาณให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นและความขาด 

แคลนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. แจ้งมติคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวดังนี้ 

3.1 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ให้คงจัดสรรไว้ในโรงเรียนที่จัดสรรไว้เดิม 
3.2 พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวท่ีใหเ้กล่ียไปก าหนดในหน่วยงานทาง 

การศึกษาใหม่ 
3.3 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 3.3.1 ที่ผ่าน 

การประเมินให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดท าสัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 
3.4 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวได้รับการจัดสรรตามข้อ 5.3.2 ที่ผ่าน 

การประเมินให้หน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรเกลี่ยมาก าหนดใหม่จัดท าสัญญา/ค าสั่งจ้าง 
4. แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวให้ผู้เกี่ยวข้อง 

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

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ กรกฎาคม 2548 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ละวิธีการเปลี่ยนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือแจ้งอนุมัติกรอบพนักงานราชการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน ส านักงาน/ส านักงาน ก.ค.ศ. ในปีนี้ 
6. หนังสือคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน 

ภาครัฐ (คปร.)  
ข้อสังเกต กรณีต าแหน่งว่างพนักงานราชการอยู่ในหน่วยงานที่มีอัตราก าลัง 

เกินเกณฑ์ให้พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ก่อนสรรหา (ตรวจสอบหนังสือสั่งการ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดวิธีปฏิบัติ) 
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4.7   งานปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
1. ลูกจ้างประจ าที่ประสงค์ปรับระดับยื่นค าขอประเมินเพ่ือปรับระดับข้ันงาน (แบบค าขอประเมิน 

บุคคลและผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า) ต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น 

2. กรณีเป็นลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา  ให้สถานศึกษารวบรวมแบบค าขอและจัดส่งแบบค าขอ 
และ เสนอ สพท. 

3. สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติ 
4. กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
5. คณะกรรมการประเมิน  ประเมินตามแบบประเมินบุคคลและแบบสรุปผลการประเมินบุคคล 
6. คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินให้ สพท. 
7. สพท.ตรวจสอบผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
8. กรณีผลผลการประเมินผ่าน/อนุมัติให้ สพท.จัดท าค าสั่ง เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ลง 

นามค าสั่งแต่งตั้ง 
9. กรณีผลการประเมินไม่ผ่าน/ไม่อนุมัติ ให้คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินให้  

สพท.และ สพท.ต้องเสนอผลการประเมินต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้แจ้งผู้รับการ
ประเมินทราบ 

10.  เมื่อผู้มีอ านาจลงนามค าสั่งแล้ว  ให้ สพท.ส่งค าสั่งพร้อมแบบ ลปจ.1 ของต าแหน่งเดิมให้  
สพฐ. ภายใน 7 วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบประเมินบุคคลและแบบสรุปผลการประเมิน 
2. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) แบบ ลปจ.1 
3. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 
4. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจ า 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.2537 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องการ

จัดระบบต าแหน่งลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0428/ว38 ลงวันที่ 1 เมษายน 25563 เรือ่งบัญชี

ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่องการบริหาร

ลูกจ้างประจ า 
 



43 
 

 

 
 
 



44 
 

แบบค าขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อต าแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับการประเมิน 

 

1.  ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ........ 
     วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ........... 
2.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......................................ระดับ.............กลุ่มงาน............................ ......... 

ต าแหน่งเลขท่ี................................สถานศึกษา/หน่วยงาน.......................................................  
       สังกัด.............................................................................อัตราจ้าง............................ ......บาท 
       ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่....................................รวมระยะเวลา.............ป.ี...........เดือน 
3.  (           )  เคยถูกลงโทษทางวินัย                  (             )   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
    (           )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
4.  ขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง................................ระดับ................กลุ่มงาน...................................  
     ต าแหน่งเลขท่ี...................................สถานศึกษา/หน่วยงาน............................ ...................... 
     สังกัด............................................................. .......................................................................... 
5.  เหตุผลความจ าเป็น 
................................................................. ..........................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 
6.  หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม 
............................................................................................................................. ..............................

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

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

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

  ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงชื่อ.......................................ผู้ขอรับการประเมิน 
         (................................................) 
    วันที่...............เดือน.................พ.ศ............................... 
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-2- 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน 
 
 
     ลงชื่อ...............................................ผู้บังคับบัญชา 
        (.........................................................) 
       ต าแหน่ง..................................................................... 
     วันที่............เดือน...........................พ.ศ....... 
 
 
 
หมายเหตุ   ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง   ผอ.ร.ร./ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผอ.สศศ./ผอ.ส านัก 
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แบบประเมินบุคคล 
 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน).......................................ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน................ระดับ....... 
กลุ่มงาน....................................................สังกัด....................................................... ............. 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง........................................ระดับ..............กลุ่มงาน................. 
 

 
รายการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1.  ความรับผิดชอบงาน  พิจารณาจาก 20  
-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   
-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   
-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   
-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   
2.  ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจาก 15  
-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   
-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   
-แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   
3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจาก 15  
-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   
-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   
-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   
4.  ความประพฤติ  พิจารณาจาก 20  
-รักษาวินัย   
-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   
-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   
-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   
5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  เช่น  15  
-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   
-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   
-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รายการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

6.  การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจาก 15  
-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   
-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   
-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
   ลงชื่อ....................................................................... 
         (..............................................................) 
   ต าแหน่ง...................................................................................  
     กรรมการผู้ประเมิน 
 
หมายเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 
1.     เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้  

-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

          3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอเปลี่ยนสายงาน(ชื่อต าแหน่ง) 
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แบบสรุปผลการประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)...........................................ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน.................ระดบั....... 

กลุ่มงาน......................................สังกัด................................................................... 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง...........................ระดบั..........กลุ่มงาน............................. 
ผลการประเมิน 

คณะกรรมการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คนที่ 1  100  
คนที่ 2  100  
คนที่ 3  100  

รวม   
 

เกณฑ์การตัดสิน       ผู้ผ่านการประเมินบุคคล  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
 -การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สรุปผลการประเมิน 
1.คะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ.................................. 
2. (               ) ผ่านการประเมิน  (              )  ไม่ผ่านการประเมิน 
 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
                                               (.......................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................................................ 

     ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                                            (.......................................................) 

     ต าแหน่ง............................................................................................ 

                                           ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                                  (.......................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................................................  
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                          ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

                                             ที่          /  25..... 

                           เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 
------------------------------ 

 ด้วย ลูกจ้างประจ าโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
................................   เสนอขอปรับระดับชั้นงานและปรับเปลี่ยนสายงาน  ไปด ารงต าแหน่งใหม่ สังกัดเดิม 
จ านวน ..............  ราย   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน ก.พ.   
กระทรวงการคลัง  และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้  

    1. .........................................................................................  ประธานกรรมการ 
 2. ................................................................................... ........ กรรมการ 
     3. ............................................................................................ กรรมการและเลขานุการ              

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ท าการทดสอบ ประเมินบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ลูกจ้างประจ า พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและภารกิจของส่วน
ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

     สั่ง  ณ  วันที่................................................. พ.ศ. 25..... 
 
 
 
     (..........................................) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................... 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ที่ .............. / 25...... 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้างประจ า 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 และข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร. 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 
1340/2553 สั่ง ณ วันท่ี 23 กันยายน 2553 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1685/2553 สั่ง 
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553(กรณีปรับระดับช้ันจากระดับ 3 เป็นระดับ 4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0420/ว 
337 ลงวันท่ี 31  สิงหาคม 2559 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 982 ลง
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 จึงแต่งตั้งลูกจ้างประจ า ซึ่งเป็นผู้ผ่านการประเมินและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน  .....  ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้   

 

    สั่ง  ณ  วันท่ี .................................................... 
 
 
 
 

( .......................................................... ) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.......................... 
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
     

 
 
หมายเหตุ การปรับระดับชั้นงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบใด ให้ระบุข้อกฎหมายหรือระเบียบนั้น
เพ่ิมเติมด้วย 
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4.8   งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า  

1. ลูกจ้างประจ าที่ประสงค์ปรับระดับยื่นค าขอประเมินเพ่ือเปลี่ยนสายงาน (แบบค าขอ 
ประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า) ต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

2. กรณีเป็นลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา  ให้สถานศึกษารวบรวมแบบค าขอและจัดส่งแบบ 
ค าขอและ เสนอ สพท. 

3. สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติ 
4. กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
5. คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินบุคคลและแบบสรุปผลการประเมิน 
6. คณะกรรมการเสนอ ผอ.สพท.มีค าสั่งแต่งตั้ง 
7. รายงานผู้เกี่ยวข้องและ ส าฐ. (รายงาน สพฐ.ให้ส่งค าสั่งพร้อมแบบ ลปจ1 ของต าแหน่ง

เดิม)  
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

5. แบบประเมินบุคคลและแบบสรุปผลการประเมิน 
6. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) แบบ ลปจ.1 
7. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 
8. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจ า 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.2537 
6. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องการ

จัดระบบต าแหน่งลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0428/ว38 ลงวันที่ 1 เมษายน 25563 เรือ่งบัญชี

ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 
8. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่องการบริหาร

ลูกจ้างประจ า 

 

ข้อสังเกต 

-  การแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่หน่วยงานที่มีอ านาจรับเอกสารถ้วนสมบูรณ์ 
- พึงระวังการเปลี่ยนสายงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงต่ ากว่าอัตราค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่งเดิม  

หากมคีวามจ าเป็นให้ผู้ขอบันทึกยินยอมด้วย 
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แบบค าขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อต าแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับการประเมิน 

 

1.  ชื่อ-สกุล................................................................................................................ ................. 
     วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ........... 
2.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......................................ระดับ.............กลุ่มงาน......... ............................ 

ต าแหน่งเลขท่ี................................สถานศึกษา/หน่วยงาน.......................................................  
       สังกัด.............................................................................อัตราจ้าง......... .........................บาท 
       ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่....................................รวมระยะเวลา.............ป.ี...........เดือน 
3.  (           )  เคยถูกลงโทษทางวินัย                  (             )   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
    (           )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
4.  ขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง................................ระดับ................กลุ่มงาน...................................  
     ต าแหน่งเลขท่ี...................................สถานศึกษา/หน่วยงาน.................................................. 
     สังกัด............................................................. .......................................................................... 
5.  เหตุผลความจ าเป็น 
...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 
6.  หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม 
............................................................................................................................. ..............................

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

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

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

  ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงชื่อ.......................................ผู้ขอรับการประเมิน 
         (................................................) 
    วันที่...............เดือน.................พ.ศ............................... 
 
 
 

-2- 
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ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน 
 
 
     ลงชื่อ...............................................ผู้บังคับบัญชา 
        (.........................................................) 
       ต าแหน่ง..................................................................... 
     วันที่............เดือน...........................พ.ศ....... 
 
 
 
หมายเหตุ   ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง   ผอ.ร.ร./ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผอ.สศศ./ผอ.ส านัก 
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แบบประเมินบุคคล 

ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน).......................................ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน................ระดับ....... 
กลุ่มงาน....................................................สังกัด..................................... ............................... 
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง........................................ระดับ..............กลุ่มงาน................. 

 
 

รายการประเมิน 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1.  ความรับผิดชอบงาน  พิจารณาจาก 20  
-เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   
-ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด   
-พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น   
-การร่วมมือท างานและประสานงานกันเป็นทีม   
2.  ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจาก 15  
-แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน   
-ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอ   
-แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้   
3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจาก 15  
-หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา   
-หาทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี   
-เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม   
4.  ความประพฤติ  พิจารณาจาก 20  
-รักษาวินัย   
-ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน   
-มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน   
-มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า   
5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  เช่น  15  
-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี   
-สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน   
-ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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รายการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

6.  การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจาก 15  
-ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ   
-สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา   
-น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 
      
   ลงชื่อ....................................................................... 
         (..............................................................) 
   ต าแหน่ง...................................................................................  
     กรรมการผู้ประเมิน 
 
หมายเหตุ    1.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลไม่น้อยกว่า  3  คน 

8.     เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้
  
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

          3.  ใช้แบบประเมินนี้ส าหรับการประเมินลูกจ้างประจ าที่ขอเปลี่ยนสายงาน(ชื่อต าแหน่ง) 
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แบบสรุปผลการประเมินบุคคล 
ชื่อ(ผู้ขอรับการประเมิน)...........................................ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน.................ระดบั....... 

กลุ่มงาน......................................สังกัด...................................................................  
เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง...........................ระดบั..........กลุ่มงาน............................. 
ผลการประเมิน 

คณะกรรมการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คนที่ 1  100  
คนที่ 2  100  
คนที่ 3  100  

รวม   
 

เกณฑ์การตัดสิน       ผู้ผ่านการประเมินบุคคล  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
 -การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่ง ระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สรุปผลการประเมิน 
1.คะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ.................................. 
2. (               ) ผ่านการประเมิน  (              )  ไม่ผ่านการประเมิน 
 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
                                               (.......................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................................................ 

     ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                                            (.......................................................) 

     ต าแหน่ง............................................................................................  

                                           ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                                  (.......................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................................................  
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                          ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

                                             ที่          /  25..... 

                           เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 
------------------------------ 

 ด้วย ลูกจ้างประจ าโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
................................   เสนอขอปรับระดับชั้นงานและปรับเปลี่ยนสายงาน  ไปด ารงต าแหน่งใหม่ สังกัดเดิม 
จ านวน ..............  ราย   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน ก.พ.   
กระทรวงการคลัง  และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้  

    1. .........................................................................................  ประธานกรรมการ 
 2. ........................................................................................... กรรมการ 
     3. ............................................................................................ กรรมการและเลขานุการ              

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ท าการทดสอบ ประเมินบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ลูกจ้างประจ า พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและภารกิจของส่วน
ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

     สั่ง  ณ  วันที่................................................. พ.ศ. 25..... 
 
 
 
     (..........................................) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................... 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ที่ .............. / 25...... 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้างประจ า 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 และข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร. 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 
1340/2553 สั่ง ณ วันท่ี 23 กันยายน 2553 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1685/2553 สั่ง 
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553(กรณีปรับระดับช้ันจากระดับ 3 เป็นระดับ 4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0420/ว 
337 ลงวันท่ี 31  สิงหาคม 2559 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 982 ลง
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 จึงแต่งตั้งลูกจ้างประจ า ซึ่งเป็นผู้ผ่านการประเมินและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน  .....  ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้   

 

    สั่ง  ณ  วันท่ี .................................................... 
 
 
 
 

( .......................................................... ) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.......................... 
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
     

 
 
หมายเหตุ การปรับระดับชั้นงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบใด ให้ระบุข้อกฎหมายหรือระเบียบนั้น
เพ่ิมเติมด้วย 
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บทที่ 5 
ปัญหา/อุปสรรค์ แนวทางแก้ไข และพัฒนางาน 

สรุป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถบริหารอัตราก าลังโดยการเกลี่ยอัตราก าลัง  

จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จัดสรรอัตราก าลัง
ครู และจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราว  ให้สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลนได้  จึงมีสถานศึกษาที่มีปัญหาการ
ขาดแคลนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดลง เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  บรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ 

1. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู 
 1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง  มีกระบวนการตามข้อกฎหมายท าให้

โรงเรียน  ขาดแคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 
 2. การรับย้ายมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนท าให้ใช้เวลานาน  เนื่องจากต้อง

พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ กศจ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด  โดยยึดหลักความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

 3. ครูบรรจุใหม่ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  เป็นครูที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด เมื่อมี
คุณสมบัติการย้ายจึงขอย้ายกลับภูมิล าเนา 

 4. ผลกระทบจากมาตรการจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ  และนโยบายของคณะกรรมการ
คณะกรรก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
จัดท าฐานข้อมูลด้านอัตราก าลังคนภาครัฐ   ท าให้การบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชไม่ต่อเนื่อง 

2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
     2.1 นโยบายจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ  ไม่มีการเพ่ิมจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการ

ตามจ านวนปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
     2.2 ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอ

กับรายจ่าย และเพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น 
      2.3 กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนต าแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้

เวลานานเนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินไป  

3.ข้อเสนอแนะ 
1. บริหารอัตราก าลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังครูจา 

โรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ 
และครู ต่ ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความขาดแคลน
มากกว่า เพ่ือให้โรงเรียนต่างๆมีสภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้ 

    1.1 ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีต าแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกิน
เกณฑ์ทันทีท่ีมีต าแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความ
ขาดแคลนอัตราก าลังมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก 
ไม่ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพ่ือน าไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกท่ี
โรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
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        1.2  เกลี่ยอัตราก าลังครูและพนักงานราชการ ลูกจ้างสายงานการสอน  
กรณีท่ีมีคนครอง 

1.3..ข้าราชการครูและพนักงานราชการ ลูกจ้างสายงานการสอน ในสังกัด  
จะด าเนินการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลัง
ครูต่ ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้มาตรการจูงใจ 

 2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่ม
โรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการบริหารจัดการ   
ในภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะช่วยลดปัญหาความขาด
แคลนอัตราก าลังครูได้ระดับหนึ่ง 

 3. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน  เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียน 
ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู  และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาด
แคลนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 

 4. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน  เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มี
ร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากมากไปหาน้อย 

  
4. แนวทางการพัฒนา 
     4.1 ให้ความส าคัญกับกลุ่มงานวางแผนอัตราและแผนอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยน าไปแผนไป

ใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
      4.2 พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 
     4.3 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ท่ียุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพ่ือลดขั้นตอนการบริ

หารงานบุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
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