
คู่มือปฏิบัตงิานการบริหารงานบคุคล 
งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนง่ 

 
 
 
 
 

ของ 
 

นางอโนมา  นัสฐาน 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที่ อ 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 
 
 



กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
ชอบข่ายและภารกิจ 
  ในกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  จ าแนกออกเป็น  2  งาน  คืองาน
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  และงานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ
และแผนอัตราก าลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ประสานการด าเนินการและประเมิน
สภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา  ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแผนอัตราเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษา  น าแผนที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ  ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้ มค่า เหมาะสม และ
เสนอการเกลี่ยอัตราก าลัง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
  งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะมีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รับค าชอปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง  ขอเลื่อนวิทยฐานะ  ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง  ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม  จาก
สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
น าเสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งการปรับปรุงต าแหน่งเลื่อนวิทยฐานะ  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง  
ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม และเสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสมต่อไป 

งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
ลักษณะงาน 
  การวิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าจะเป็นการ
วิเคราะห์สภาพของงาน  ปริมาณ  หน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือไปสู่การจัดท าแผนอัตราก าลังคนเป็นลักษณะ
กรอบงาน กรอบอัตราก าลัง  1 ปี  3  ปี  5  ปี  แล้วแต่กรณี  ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
  การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา 
1.1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผน  ประกอบด้วย 
       1.1.1  ข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิถุนายน) 

       1.1.2  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ และแนวโน้มการสูญเสียของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลครูช่วยราชการ และอัตราจ้างชั่วคราว 
     1.1.3  ข้อมูลวุฒิการศึกษา  สาขาวิชาเอกและความสามารถของบุคลากร 
     1.1.4  จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
     1.1.5  ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวน
ครูที่ขาด) 
     1.1.6  ข้อมูลพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน 
     1.1.7  ข้อมูลอัตราจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
       1.2  สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมารงานและความสามารถตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้งการ
วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 
       1.3  จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ  1 ปี  3 ปี และ / หรือ 5 ปี  โดยมีรายละเอียดแสดง
ความต้องการทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการด าเนินการ 
       1.4  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
       1.5  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก าลังในสถานศึกษา 
       1.6  ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังโดย 
     1.6.1  สถานศึกษาจัดหาอัตราก าลังตามอ านาจของสถานศึกษา  เช่น                
ใช้งบประมาณของสถานศึกษาหรือ ขอความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน 
    1.6.2  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  2.  การจัดท าแผนอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
   2.1.1  ข้อมูล 10 มิถุนายน ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
   2.1.2  ข้อมูลด้านวุฒิ  วิชาเอกและความสามารถของบุคลากร 
   2.1.3  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ  และแนวโน้มการสูญเสีย 
   2.1.4  จ านวนชัว่โมงการเรียนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
   2.1.5  ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
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   2.1.6  ข้อมูลอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 
   2.1.7  ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครู
ที่ขาด) 
      2.2  จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี 3 ปี หรือ 5  ปี  โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้ง
ด้านปริมาณ  ความสามารถและวิธีด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.3  เสนอแผนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
      2.4  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
      2.5  ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังโดย 
   2.5.1  ด าเนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น การ
เกลี่ยอัตราก าลัง  การจัดสรรอัตราก าลังครู  การย้าย  การบรรจุแต่งตั้ง  การรับโอน  และการพัฒนาบุคลากร  
การของบประมาณการจ้างครู 
   2.5.2  เสนอความต้องการไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

การบริหารอัตราก าลัง 
ลักษณะงาน 
  การบริหารอัตราก าลังเป็นการน าข้อมูลอัตราก าลังในปัจจุบันและข้อมูลความต้องการจากแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้อัตราก าลังของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแผนอัตราก าลังที่ก าหนดโดย
ด าเนินการตามภารกิจ ดังนี้ 

1. การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมใหม่ 
2. การเกลี่ยอัตราก าลัง 
3. การจัดสรรอัตราก าลัง 
4. การปรับปรุงต าแหน่ง 

กฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่ 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/361  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2545  เรื่อง  เกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว.24 ลงวันที่  2  ธันวาคม  2548  เรื่อง  การ

ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 7  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2551   

เรื่อง  การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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5.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว19  ลงวันที่  14  มิถุนายน 2555  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นใน
การก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลัง 

2. เสนอข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลังให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

 

การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ต าแหน่งครู 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาแล้วน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาอนุมัติ 
 1.3  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  แล้วแจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาที่ต้นสังกัดและสถานศึกษาที่
รับตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนได้รับทราบ 
 

ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 
  1. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นรายกรณีไป 
  2. กรณีต าแหน่งว่าง ตัดโอนไปก าหนดในสถานศึกษาใหม่ต้องไม่ก่อนวันที่ต าแหน่งนั้นว่าง 
  3.  กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง  ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว 
  

2. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลรายละเอียด  เหตุผลความจ าเป็นสนับสนุนเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
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  2.3  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  แล้ว
แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
     2.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาที่ต้นสังกัดและสถานศึกษา
ที่รับตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนได้รับทราบ 
ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 
  1. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นต าแหน่งครู  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อกลั่นกรองหา
ข้อมูล  เหตุผล  ความจ าเป็นสนับสนุน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจาณาก็ได้ 
  2. ต าแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ต้องไม่ก่อนวันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
 
 3. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาแล้วน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาอนุมัติ 
  3.2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  แล้วแจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
  3.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาที่ต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนได้รับทราบ 
ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 
  1. การตัดโอนต าแหน่งและปรับปรุงต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นต าแหน่งว่างและก าหนดอยู่ในสถานศึกษาที่ยุบรวมหรือ
เลิกไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูในสถานศึกษาท่ีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เมื่อตัดโอนและปรับปรุง
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต้องมี่จ านวนต าแหน่งครู
และมีต าแหน่งอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดด้วย 
  2. วันที่ตัดโอนไปก าหนดต้องไม่ก่อนวันที่ยุบ รวม หรือเลิก 
 

****************** 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


