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1.   ชื่องาน  
   งานวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังคน 

2.   วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อเปนขอมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
  2.2  เพื่อวางแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑทั้งในดานปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3.  ขอบเขตของงาน 
งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน มีขอบขายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะหภารกิจ 

และแผนอัตรากําลังคนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจางประจํา ประสานการ
ดําเนินการและประเมินสภาพความตองการอัตรากําลังคนกับภารกิจของหนวยงานและสถานศึกษา  กําหนด
จํานวนอัตรากําลังของสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด   จัดทําแผนอัตรากําลังของเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก กศจ.จังหวัดสงเสริมใหสถานศึกษา จัดทําแผนอัตรากําลังของ
สถานศึกษา นําแผนที่จัดทําแลวสูการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใชอัตรากําลังอยางคุมคา เหมาะสมและ
เสนอเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตอ  กศจ.จังหวัด 

4. คําจํากัดความ 
4.1  อัตรากําลังคน  หมายถึง  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา/ 

พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว  ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา  และหนวยงานทางการศึกษา  
4.2  ผูชวยผูบริหาร ตามหลักเกณฑ หมายถึง รองผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัต ิ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม   

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  การจัดทําแผนอัตรากําลังในสถานศึกษา  

  5.1.1  จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผน ประกอบดวย 
                         1)  การจัดทําขอมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (20 ก.ค.) 

2) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกําหนดและแนวโนม 
การสูญเสียของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมครูชวยราชการและพนักงานราชการ  
อัตราจางชั่วคราว) 

 
3) ขอมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร 
4) จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

5) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู (เทาจํานวนครู 
ที่ขาดตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.  กําหนด) 

6) ขอมูลพนักงานราชการ  และลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินงบประมาณ 
และเงินรายไดสถานศึกษา 
 
 

 



5.1.2  สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรทั้งดานปริมาณและความสามารถ
ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยศึกษาแนวโนมการเพิ่มหรือลดของจํานวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน 
รวมทั้งวิเคราะหหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

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 ใช
งบประมาณของสถานศึกษาหรือประสานขอความรวมมือกับองคกรอ่ืนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดานการจัดจางบุคลากร 

2) เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

5.2  การจัดทําแผนอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
                    5.2.1  จัดทําขอมูลสารสนเทศดานอัตรากําลังของสถานศึกษาและสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑและความตองการ ดังนี้ 
1) ขอมูล 20 ก.ค. ดานบุคลากรและจํานวนนักเรียนของสถานศึกษา 
2) ขอมูลดานวุฒิ วิชาเอกและความสามารถดานบุคลากร 
3) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกําหนดและแนวโนมการสูญเสีย 
4) จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ขอมูลพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 
6) ความตองการครเูพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู (เทาจํานวนครูที่ขาด)                                                                                   

5.2.2 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ป  3 ป หรือ 5 ป  โดยมีรายละเอียดความ
ตองการทั้งดานปริมาณและความสามารถและวิธีการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.2.3 เสนอแผนตอ กศจ.จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5.2.4 การวางแผนอัตรากําลังคนใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
5.2.5 ดําเนินการตามแผนอัตรากําลังโดย 

1) ดําเนินการในสวนที่เปนอํานาจของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชน  
การเกลี่ยอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังครู การยาย การบรรจุแตงตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร 
การของบประมาณการจางครู 

2) การเสนอความตองการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 

 

 

 

       



6. Flow Chart การปฏิบตัิงานวางแผนอัตรากําลังคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สถานศึกษาจัดทําขอมลูอัตรากําลงัฯ/แผนพัฒนา 
อัตรากําลังฯ โดยใชขอมูล  20 ก.ค.  

สถานศึกษารายงานขอมูลอัตรากําลัง สพม.อบอจ 

สพม.อบอจ ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

สพม.อบอจ ดําเนินการรายงานแผนอัตรากําลังขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตอ 
สพฐ. 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ใหความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาอตัรากําลังฯ 

สพม.อบอจ ตรวจสอบความถูกตองขอมูลฯ 

เสนอกศจ.จังหวัด 

สพฐ.จัดทําแผนอัตรากําลังคนขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 



 

1. ชื่องาน  
งานปรับปรุงการกําหนดตําแหนง     

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อดําเนินการปรับปรุงตําแหนงวางใหสามารถใชสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนง 

3. ขอบเขตของงาน 
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงจากตําแหนงหนึ่งใหเปนอีกตําแหนงหนึ่ง  เพื่อใชในการ 

บริหารอัตรากําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานทางการศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง หมายถึง  การปรับปรุงตําแหนงขาราชการครู  เปนตําแหนงครู
ผูชวย, ตําแหนงครูผูชวยเปนตําแหนงครู, ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนตําแหนงครู และตําแหนง
ครู  เปนตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1   ตรวจสอบตําแหนงวางที่จะดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
5.2   เสนอ กศจ.จังหวัดใหความเห็นชอบ 
5.3   กศจ.จังหวัดออกคําสั่งปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
5.4   แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน (ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง)     
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สพม.อบอจ ตรวจสอบตําแหนงวางที่จะปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

ตรวจสอบ/เสนอ กศจ.จังหวัด/ 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบหรืออนุมัต ิ

กศจ.จังหวัดออกคําสั่งปรับปรุงการกําหนดตาํแหนง 
 

แจงผูเกี่ยวของ/ดําเนินการสรรหาตอไป 



1. ชื่องาน   
  งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว  

1.1 กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ  
1.2 และที่ไดรับจัดสรรเพิ่มในกรณีอ่ืน ๆ  

2. วัตถุประสงค 
  เพื่อดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ  และลูกจางชั่วคราว ใหหนวยงานการศึกษาในสังกัด  

3. ขอบเขตของงาน 
การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูที่ไดรับจัดสรรคืน กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น 

ปงบประมาณ ,  กรณีเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด)  และที่ไดรับจัดสรรเพิ่มในกรณีอื่น ๆ  

4. คําจํากัดความ 
  ตําแหนงเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ (เกษียณปกติ) หมายถึง ตําแหนงที่มี 
คนครองที่เกษียณอายุเม่ือสิ้นปงบประมาณ  และตําแหนงวางจากเหตุอื่นของผูครองตําแหนงที่จะเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณในปนั้น 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สพฐ. แจงสรรจัดอัตราให  สพม.อบอจ /สพม.อบอจ ตรวจสอบอัตรากําลังที่ไดรับจัดสรร  
5.2 สพม.อบอจ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเงื่อนไขตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
5.3 เสนอ กศจ.จังหวัดใหความเห็นชอบ 
5.4 กศจ.จังหวัดออกคําสั่งกําหนดตําแหนง กรณีไดรับจัดสรรนอยกวาหรือเทากับตําแหนงที่

เกษียณอายุราชการ 
5.5 กรณีไดรับจัดสรรนอยกวาอัตราเกษียณหรือไมไดรับจัดสรรใหแจงรายละเอียดอัตราเกษียณ  

พรอมแบบปริมาณงาน สถานศึกษาไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.6 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5.7 กรณีไดรับจัดสรรมากกวาที่เกษียณ แจงบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบปริมาณงาน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมัติ ก.ค.ศ. 

5.8 เมื่อ ก.ค.ศ. แจงอนุมัติแลว สพฐ.แจง สพม.อบอจ ดําเนินการออกคําสั่ง 
5.9 สพม.อบอจ แจงมติก.ค.ศ.ใหกศจ.จังหวัดออกคําสั่ง 

     5.10 สพม.อบอจ แจงหนวยงานที่เก่ียวของทราบ / จัดทําทะเบียนคุมอัตรากําลัง 
 
 
 
 

 



6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สพฐ. แจงการจัดสรรอัตราให  สพม.อบอจ 

สพม.อบอจ ตรวจสอบอัตรากําลังที่ไดรับจดัสรร 

กรณีที่ สพม.อบอจ  ไดรับจัดสรรเทากบั/นอยกวาอัตราเกษยีณ 
 

กรณีที่ สพม.อบอจ ไดรับจัดสรรมากกวาอัตราเกษียณ 
 

กรณี สพม.อบอจ มีตําแหนงเกษยีณ  
แตไมไดรับจัดสรรคืน 

สพม.อบอจ แตงตั้งกรรมการพิจารณาจดัสรร สพม.อบอจ แตงตั้งกรรมการพิจารณาจดัสรร 

ให สพท.แจงรายละเอียด
อัตราเกษียณ  พรอมแบบ
ปริมาณงาน สถานศึกษา
ไปยัง  สพฐ. 

เสนอกศจ.จังหวัดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

เสนอกศจ.จังหวัดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

ทบ 
ทวน 

กรณตีดัโอนตาํแหนงจาก สพท.อืน่ 
รอหนังสือ สพฐ. และมติ กศจ.จังหวัด 

แจงใหตัดโอน 
 

เห็นชอบ/อนุมัต ิไมเห็นชอบ/ไมอนุมัต ิ

สพม.อบอจ แจง กศจ.จังหวัด
ออกคําสั่งกําหนดตําแหนงกรณี

ไดรับจัดสรร 
เทากับ/ นอยกวาอัตราเกษียณ 

 
สพท.ปลายทางออกคําสั่งกําหนดตําแหนงกรณี 

ไดรับจัดสรรมากกวาอัตราเกษียณ 

สพท.ปลายทางแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของ/จัดทําทะเบียนคุมฯ 

 

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 


