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คู่มือ 

นางจิรวรรณ  โสภา 

นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

การก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอตัราก าลงั

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 5 



ค ำน ำ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5 ได้จดัท าคู่มอืการก าหนด
ต าแหน่งเพื่อบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานด้านการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกต้องตามหลกัธรรมาภบิาล และเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูป้ฏบิตังิานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ศกึษา 
ค้นคว้า และอ้างอิงน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมคีุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้อง 
ตามกฎหมายและระเบยีบทีก่ าหนด 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลอยา่งสงูสุด 
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ชื่องาน 
   การก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

ขอบเขตของงาน 
   การด าเนินการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ยึด
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ค าจ ากัดความ 
   “การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความรวมถึงการปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา 
   “การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง” หมายความว่า การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา จากต าแหน่งหนึ่งเป็นต าแหน่งอ่ืนในสถานศึกษาเดียวกัน ยกเว้น ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา 
   “การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน” หมายความว่า การน าต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่ก าหนดไว้เดิม ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมหรือไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งอ่ืนในสถานศึกษาแห่งใหม่ ยกเว้น ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ในสถานศึกษา    

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินการก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลัง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตาม
เกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยอัตราก าลังสายงานการสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก  
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา  
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อม
เหตุผลความจ าเป็นไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบการขออนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณา 
 5. กศจ. พิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษานั้น 
และพิจารณาตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปก าหนดในสถานศึกษา
แห่งใหม่ภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 6. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปก าหนดในสถานศึกษา
แห่งใหม่ในต่างจังหวัด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับการตัดโอนเสนอ กศจ. พร้อมทั้งความเห็นของ กศจ. 
ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน เพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 7. เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งและส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 9. การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในกรบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณี ๆ ไป 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรอง 

การพิจารณา
ของ กศจ. 

. กศจ. พิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ภายในสถานศึกษานั้น และพิจารณาตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดใน

สถานศึกษาแห่งใหม่ภายในจังหวัด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นไปยัง

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ภายในจังหวัดเดียวกัน ต่างจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับการตัดโอน
เสนอ กศจ. พร้อมท้ังความเห็นของ กศจ. 
ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  

กศจ. มีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53 ออกค าสั่งและส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน 

ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา
ต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับตัดโอนต าแหน่ง

และอัตราเงินเดือน 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  1. แบบข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตราก าลังครูของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. แบบค าสั่งการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และบัญชีแนบท้ายค าสั่ง 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้   
  1. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
   1.1 กรณีปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย ในสถานศึกษานั้น 
   1.2 กรณีปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ว่างอยู่ เป็นครูเพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งครู ในสถานศึกษานั้น 
   1.3 กรณีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครูผู้ช่วยและผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว เป็นต าแหน่งครูเพ่ือแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารง
ต าแหน่งครู ในสถานศึกษานั้น 
   1.4 กรณีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในสายงานการสอน ที่ว่างและเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
เป็นต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาเดิม โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
แล้ว จ านวนต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   1.5 กรณีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ที่ว่างและเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เป็นต าแหน่งในสายงานการสอน ในสถานศึกษาเดิม โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งแล้ว 
ต้องมีจ านวนต าแหน่งในสายงานการสอน ในสาขาวิชาเอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และมีต าแหน่งในสายงานการสอน ในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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  2. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี ้
   2.1 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
ไปก าหนดเป็นสายงานการสอน จ านวน ๒ กรณี ดังนี ้
    1) กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษา 
แห่งใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
     (1) การรวมสถานศึกษาให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดในสถานศึกษาที่ถูก 
รวมก่อน เป็นล าดับแรก 
     (2) กรณีต าแหน่งว่าง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอน ไปก าหนดเป็น 
สายงานการสอน ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     (3) กรณีต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  
      - ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งประสงค์จะไปด ารงต าแหน่ง โดยมีเงื่อนไขว่าสถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
      - ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้ โดยต้องค านึงถึงสาขาวิ ชาเอกานศึกษานั้นมีความ
ต้องการจ าเป็นด้วย เละมีเงื่อนไขว่าเมื่อต าแหน่งสายงานการสอนสถานศึกษาดังกล่าวว่างลงให้ปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งหรือตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต าแหน่งดังกล่าว ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงาน
การสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     (4) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
    2) กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
     (1) กรณีต าแหน่งว่าง ให้ตัดโอนต าแหน่งอัตราเงินเดือน สายงานการสอน ไปก าหนดเป็น 
สายงานการสอน ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     (2) กรณีต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนในสาขาวิชาอกตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกไม่เกินเกณฑ ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     (3) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ภายในจังหวัดเท่านั้น 
     (4) เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอน ต้องมีอัตราก าลัง 
สายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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   2.2 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ให้ด าเนินการได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ไปก าหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) กรณีต าแหน่งว่าง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอน ที่เกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    (2) กรณีต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอน 
ต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งนั้นให้ตัดโอนต าแหน่งได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งผ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และถึงล าดับที่จะแต่งตั้งตามบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
    (3) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ภายในจังหวัดเท่านั้น 
    (4) เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงาน
บริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   2.3 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหาร
สถานศึกษา ไปก าหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน ๒ กรณี ดังนี ้
    1) กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานบริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่ยุบ 
รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานบริหาร
สถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
     (1) กรณีต าแหน่งว่าง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานบริหารสถานศึกษาไป
ก าหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา ในสถนศึกษาที่ไม่มีหรือมีอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ ากว่า
เกณฑ ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     (2) กรณีต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถนศึกษาท่ีไม่มีหรือมีอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
     (3) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
     (4) เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสาย
งานบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    2) กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน ๔๑ - ๑๑๙ คน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
     (1) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่ยุบ 
รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน 
     (2) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ทั้งต าแหน่งว่าง
และต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
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     (3) สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน (ปลายทาง) ต้องมีจ านวนนักเรียน
มากกว่าสถานศึกษาที่ถูกตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน (ต้นทาง) 
     (4) กรณีสถานศึกษาที่ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน (ต้นทาง) เป็นสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต่ 40 คนลงมา เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว มิให้ก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาดังกล่าวขึ้นใหม่ 
     (5) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
   2.4 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหาร
สถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไปก าหนดเป็น
สายงานการสอน ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) สถานศึกษาท่ีถูกตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนครบตามเกณฑ์ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
    (2) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้เฉพาะต าแหน่งว่างเท่านั้น 
    (3) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ภายในจังหวัดเท่านั้น 
    (4) เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงาน
การสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2.5 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร
สถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปก าหนดเป็น สายงานการสอน 
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้เฉพาะต าแหน่งว่างเท่านั้น 
    (2) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
    (3) เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงาน
การสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    2.6 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน
หรือสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งและผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
    (2) กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอน เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนในต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งแล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    (3) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ทั้งภายในจังหวัดสถานศึกษาที่รับตัดโอนต้องมี
อัตราก าลังสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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อ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
  1. พิจารณาอนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ภายในจังหวัด ส่วนการตัดโอนฯไปก าหนดในจังหวัดอ่ืน ให้ กศจ. 
ที่รับการตัดโอน พิจารณาอนุมัติ โดยน าความเห็นชอบของ กศจ. ที่ถูกตัดโอนมาประการพิจารณา 
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือขออนุมัติ ก.ค.ศ. กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 

ข้อพึงระวัง 
  การพิจารณาเกลี่ยอัตรากาลังต้องพิจารณาตามเงื่อนไขแต่ละกรณีให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ก าหนดเงื่อนไขในการเกลี่ยอัตรากาลังของแต่ละสายงานแตกต่างกัน 

ข้อสังเกต 
  1. การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดนี้ และเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นกรณี ๆ ไป 
  2. กรณีต าแหน่งว่าตัดโอนไปก าหนดในสถานศึกษาใหม่ต้องไม่ก่อนวันที่ต าแหน่งนั้นว่าง 
  3. กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว 
  4. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นต าแหน่งว่างและก าหนดอยู่ในสถานศึกษาที่ยุบรวมหรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดแล้ว สถานศึกษาที่ได้รับตัดโอนต้องมี
จานวนต าแหน่งครูและมีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 



 

ภาคผนวก 






























