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1. การวางแผนอัตรากำลังคน  
   การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
   1. วัตถุประสงค์  
        1.1 เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการบริหารงานบุคคล  
        1.2 เพื่อวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ สถานศึกษา
และเป็นไปตามเกณฑ์ ท้ังในด้านปริมาณและความต้องการอัตราครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สถานศึกษา  

   2. ขอบเขตของงาน งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขอบข่าย 
และภารกิจเกี ่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
ประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการอัตรากาลังคนกับภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษา
กำหนดจำนวนอัตรากาลังของหน่วยงานการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กาหนด จัดทำแผนอัตรากาลัง ของโรงเรียน  

   3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       3.1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลท่ีใช้ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ประกอบด้วย  
            (ก) ข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้นเรียน ห้องเรียน ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อมูล10 มิถุนายน) 
ของแต่ละปีการศึกษา  
            (ข) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการและแนวโน้มการสูญเสียอัตรากาลังครู  
             (ค) ข้อมูลจำนวนครูไปช่วยราชการ และครูมาช่วยราชการ  
             (ง) ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และวิชาท่ีสอน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของข้าราชการครู     
             (จ) จำนวนช่ัวโมงการจัดการเรียนการสินตามหลักสูตร (ช่ัวโมงการสอน)  
             (ฉ) ความต้องการครูของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.) (ช) ข้อมูลครูอัตรา 
จ้างท่ีจ้างด้วยเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ  
     3.2 ศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวนประชากรวัยเรียน เพื่อวางแผนอัตรากาลังครูตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาและ จัดทำ ความ
ต้องการอัตราครูของสถานศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาท่ีขาดครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)  
    3.3 จัดทำแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 3 ปี และหรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงความต้องการอัตรากำลัง ครู 
ท้ังในปริมาณและความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
    3.4 สถานศึกษาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ  
    3.5 สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตรากำลังของสถานศึกษา  
    3.6 สถานศึกษารายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครูของสถานศึกษาตามแบบท่ีกำหนดต่อสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 



2. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
    2.1 งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (เงินนอกงบประมาณ)  
         1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
             1.1 โรงเรียนกำหนดรายละเอียด ข้อมูลตำแหน่งว่าง เช่น จำนวนอัตรา วิชาเอก และคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งครู (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ)  
              1.2 ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ดำเนินการสอบตาม
ผล การสอบ  
              1.3 ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  
              1.4 เรียกรายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้าง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกบัประกันสังคม 
และการเบิกจ่ายค่าจ้าง  
              1.5 กลุ่มบริหารงานบุคคลส่งสัญญาจ้างพร้อมคาส่ังจ้างแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
 
     2.2 งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19) การเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม สาหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.
ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561) ดังนี้  
           1. ให้สถานศึกษาเสนอรายช่ือคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 3 คน ส่งให้ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบตามลาดับดังนี้  
               1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ  
               1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา กรรมการ  
               1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ  
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 ให้สถานศึกษาท่ีครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 
ให้แต่งตั ้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู ่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม
องค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม  
       2. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดาเนินการดังนี้  
           2.1 วางแผนและดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วยรูปแบบและ
วิธีการ ท่ีหลากหลาย  
          2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะนาการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้ครูผู้ช่วย มี
คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  
          2.3 มอบหมายให้คณะกรรมการ ข้อ 1.2 ทาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง โดยให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ 
แนะนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ให้มีคุณลักษณะในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามาตรฐานตำแหน่ง ท่ี ก.ค.ศ. 
กาหนด  
         2.4 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุป ผลการ  
ประเมินทุก 6 เดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา รวม 4 ครั้ง ในเวลา 2 ปี ตามแบบประเมิน ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใดๆ ให้ผู ้อำนวยการ  
สถานศึกษารายงานผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว  



        2.5 ผู้ท่ีผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้องมีผลการประเมินจากกรรมการ ทุก
คนเฉล่ียในแต่ละครั้ง ดังนี้  
                     ครั้งท่ี 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
                     ครั้งท่ี 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
                     ครั้งท่ี 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
                     ครั้งท่ี 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
    2.6 แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต จากการประเมิน ในแต่ละ
ครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณีเพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ทราบ  
   2.7 สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่ครบ 2 ปี แล้วให้
รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณา  
   2.8 กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์การ  ประเมินท่ี 
ก.ค.ศ.กาหนด และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าไม่ควรให้ผู ้นั ้นรับราชการต่อไป ให้แจ้งผล  การ
ประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันท่ี 
ได้รับการแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้ผู้นั้นออกจาก 
ราชการและแจ้งคาส่ังให้ผู้นั้นทราบ  
    2.8 สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย อยู่ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
     7. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา  
 
 
   2.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)  
        ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พื ้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที ่ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามปฏิทินท่ี สพฐ. กำหนด โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 
     1. สพท. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง พร้อมข้อมูลอัตรากำลัง และวิชาเอกท่ีต้องการของสถานศึกษา ณ สพท. 
และเว็บไซต์ สพท. ให้ข้าราชการครูทราบ ประกอบด้วย  
           1) สภาพอัตรากาลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
           2) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา  
   2. ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  



    3. สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็น คณะกรรมการ  
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/การระบุวิชาเอกท่ีต้องการทดแทนตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาส่งไปยัง สพท. 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย  
    4. กรณีขอย้ายไป สพท. ในจังหวัดเดียวกัน ให้ สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบ และพิจารณา รวบรวม
คำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท. ท่ีรับย้าย  
    5. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด ให้ สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณารวบรวม คำร้องขอ ย้าย 
เอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท. ท่ีรับย้าย  
    6. สพท. ท่ีรับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   7. สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งไปยัง สพท.  
   8. สพท. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามท่ี ก.ค.ศ. กาหนด และรายละเอียดตัวชี้วัด ท่ี สพฐ. กำหนด 
เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณา  
   9. สพท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้สำนักงาน ศธจ.  
   10. ศธจ. เชิญ ผอ.สพป./สพม. ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล และจัดทำ รายละเอียด
การย้ายก่อนนำเสนอ อกศจ. ตามประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค เรื่องคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของ  กระทรวงศึกษาธิการในภูมภิาค 
ประกาศ ณ วันท่ี 7 เมษายน 2560 ข้อ 6  
    11. ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย  
    12. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) ออกคาส่ังย้าย ตามมติ กศจ.  
    13. ศธจ. ส่งคำส่ังย้ายและแต่งต้ัง ไปยัง สพท.ท่ีเกี่ยวข้อง  
    14. สพท. แจ้งคำส่ังย้ายและแต่งต้ัง ไปยังสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  
    15. กรณีย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่ให้สถานศึกษาต้นสังกัดแจ้งคาส่ังย้ายและแต่งต้ัง ให้ข้าราชการครูทราบ 
และมอบหมายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าท่ีภายใน 15 วัน  
 
2.4 งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
        1.1 ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด) ต่อ
ผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน หากผู้มี 
อำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นหนังสือลาออก 
จากราชการน้อยกว่า 30 วันก็ได้  
        1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการลาออกจากราชการ  
        1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบ 
หนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกตามเกณฑ์น้อยกว่า 30 วัน หรือไมj 
     


