
การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

หลักเกณฑ์และวีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลง
วันท่ี 14 มิถุนายน 2555   

1.  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งสายงานการสอน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอน 
จ านวน 6 กรณี คือ 

    1.1 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จาก
สถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ใน
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.
ก าหนด เงื่อนไข ตัดได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งท่ีมีคนครอง 

    1.2 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จาก
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการ
สอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เง่ือนไข ตัดได้ทั้งต าแหน่งว่างและ
ต าแหน่งท่ีมีคนครอง 

   1.3 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จาก
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนครบตามเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.
ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสาย
งานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เง่ือนไข ตัดได้เฉพาะ
ต าแหน่งท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่ง สถานศึกษาท่ีถูกตัดต้องมีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดน้อยกว่าสถานศึกษาที่รับการตัดโอน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 

    1.4 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จาก
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต าแหว่าเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.
ก าหนดน้อยกว่า ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดมากกว่า โดย

คิดเป็นร้อยละ เงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งเท่านั้น 
ตัดได้ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง สถานศึกษาที่ถูกตัดต้องมีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดน้อยกว่าสถานศึกษาที่รับการตัดโอน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 

    1.5 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
จากสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    1.6 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สาย
งานการสอนไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และผู้ด ารงต าแหน่งไปช่วยปฏิบัติหน้าที่
ราชการอยู่แล้ว เงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งเท่านั้น 
ต้องช่วยราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สถานศึกษาที่รับการตัดโอน
ต้องมีอัตราก าลังครูไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งสายงานการสอน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
มีเ ง่ือนไข ตัดได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  
สถานศึกษาที่ รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลั งสายงานบริหาร
สถานศึกษาไม่เกณฑ์เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงาน
บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 กรณี ดังนี้ 

   3.1 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สาย
บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายบริหารสถานศึกษาต่ ากวา่
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เง่ือนไข ตัดได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้
ครองต าแหน่ง ต าแหน่งว่างตัดได้เฉพาะภายในเขตพื้นที่  ต าแหน่งที่มีผู้
ครองต าแหน่งตัดได้ทั้งทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ฯ สถานศึกษาที่
รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

   3.2 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สาย
งานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีเง่ือนไข ตัด
ได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่ง ต าแหน่งว่างตัดได้
เฉพาะภายในเขตพื้นที่  ต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่งตัดได้ทั้งทั้งภายใน
และภายนอกเขตพื้นที่ฯ สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลัง
ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

4. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งสายบริหารสถานศึกษา ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการ
สอน จ านวน  2  กรณี ดังนี้ 

   4.1 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สาย
งานบริหารสถานศึกษา จากจากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไป
ก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสาย
งานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เง่ือนไข ตัดได้เฉพาะ
ต าแหน่งว่าง ตัดได้เฉพาะภายในเขตพื้นที่ สถานศึกษาที่รับการตัดโอน
ต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

  4.2 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สาย
งานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานบริหาร
สถานศึกษาเกนิเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงาน
การสอน ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด มีเง่ือนไข สถานศึกษาที่ถูกต้องต้องมีอัตราก าลังครบ
เกณฑ์ ตัดได้เฉพาะต าแหน่งว่างเท่านั้น ตัดได้เฉพาะภายในเขตพื้นที่
สถานท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังไม่เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

5. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สาย
งานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติให้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
มีเง่ือนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งและไม่ประสงค์ถ่าย



โอน ตัดได้ทั้งภายในและต่างเขตฯ สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมี
อัตราก าลังสายการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา แล้วแต่กรณีไม่
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

6. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตราก าลัง
เกินกรอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีอัตราก าลังศึกษานิเทศก์ต่ ากว่ากรอบอัตราก าลัง
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีเง่ือนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
เท่านั้น ส านักงานเขตที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังศึกษานิเทศก์ไม่
เกินกรอบอัตราก าลังท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

7. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก .ค.ศ.
ก าหนดเป็นต าแหน่งช่ัวคราวและมีเง่ือนไขไปก าหนดเป็นต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต าแหน่งช่ัวคราวและมี
เง่ือนไข ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่ากรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เง่ือนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งเท่านั้น ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมี
จ านวนรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต าแหน่งช่ัวคราว
และมีเง่ือนไข ไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

8. การพิจารณาตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้เสนอ 
กศจ.พิจารณาอนุมัติ 

9. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขนพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่รับการตัดโอนออกค าสั่งตัดโอนฯ ส่งส าเนาค าสั่งให้
ส านักงาน ก.ค.ศ.ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

10. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดดังกล่าว ให้ขออนุมัติ 
ก.ค.ศ.เป็นกรณีๆ ไป 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินการบริหารอัตราก าลัง  
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังครู

โดยให้ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ 10 มิถุนายน  
2. สถานศึกษาจัดท าแผนความต้องการอัตราก าลัง 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์

ข้อมูลแจ้งโรงเรียนในสังกัด 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังทั้งต าแหน่ง

ว่างและต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่งในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่างเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีวิธีการดังนี ้
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
4.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งสถานศึกษาท่ีมี 
     อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ (กรณีมีผู้ครองต าแหน่ง) ให ้
     บันทึกแจ้งความประสงค์ขอไปโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครู 
     ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
4.3 กรณีข้ าราชการครู ไม่บันทึกแจ้ งความประสงค์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณาเกลี่ ย
อัตราก าลังโดยน าค าร้องขอย้ายปกติมาพิจารณา 

4.4 กรณีเป็นต าแหน่งว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง จะพิจารณาเกลี่ย
อัตราก าลังไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยใช้ฐานร้อยละความขาดแคลนจาก
ขาดแคลนมากไปขาดแคลนน้อยประกอบการพิจารณา 

5. เสนอ อกศจ./กศจ. เห็นชอบและอนุมัติ 
6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและ

อัตราเงินเดือน 
7. ส าเนาค าสั่งแจ้งสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 

 
 
 
 

การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 
 
 
นางสาวพัชรี  รูปะวิเชตร 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

  

 

 


