
ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูลแบบฟอร์มในส่วนของ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำว

ค ำอธิบำย  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเป็นผู้กรอกข้อมูล

ค ำอธิบำย  ช่องข้อมูล ลูกจ้ำงประจ ำ คือ จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำน้ันๆ หรือในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ทุกต ำแหน่ง

ค ำอธิบำย กำรกรอกข้อมูลในช่องพนักงำนรำชกำร
ใช้ข้อมูลตำมกรอบพนักงำนรำชกำรรอบท่ี 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ตำมกำรจัดสรรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ช่ือข้อมูล ค ำอธิบำย ข้อมูลท่ีต้องกำร/ตัวอย่ำง

กลุ่มงำนบริกำร
จ ำนวนพนักงำนรำชกำรในกลุ่มงำนบริกำร 
(ต ำแหน่งเลขท่ีข้ีนต้นด้วย พ1)

กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม 

กลุ่มงำนเทคนิค จ ำนวนพนักงำนรำชกำรกลุ่มงำนเทคนิค กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

ต ำแหน่งพนักงำนวิทยำศำสตร์ (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย พ2)

จ ำนวนพนักงำนรำชกำรในกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 

(ต ำแหน่งเลขท่ีข้ีนต้นด้วย พ3) ได้แก่

1. ต ำแหน่งครูผู้สอน กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

2. ต ำแหน่งครูผู้สอน (จชต.) ส ำหรับจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

3. ต ำแหน่งครูผู้สอนศำสนำอิสลำม กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

4. ต ำแหน่งอ่ืนๆ เช่น นักทรัพยำกรบุคคล, นักจัดกำรงำนท่ัวไป, กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

นักประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

รวม
รวมพนักงำนรำชกำรกลุ่มงำนบริกำร กลุ่มงำนเทคนิค 
และกลุ่มงำนบริหำร

ไม่ต้องกรอก คัดลอกสูตรมำวำง

ไม่ถือเป็นกรอบพนักงำนรำชกำร
คือพนักงำนรำชกำรใน กลุ่ม 2 ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง 
ว่ำงต้องยุบ

กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

รวมจ ำนวนพนักงำนรำชกำรท้ังหมด รวมพนักงำนรำชกำรท้ังหมด ไม่ต้องกรอก คัดลอกสูตรมำวำง

** หมำยเหตุ  1. ให้ใส่ข้อมูลจ ำแนกรำยโรงเรียน โดยเรียงล ำดับช่ือโรงเรียนตำมข้อมูล DMC หำกเป็นต ำแหน่งในสังกัด สพท. ให้ใส่ข้อมูลต่อจำกโรงเรียน

                 2. ต ำแหน่งว่ำงท่ีจัดสรรให้โรงเรียนแล้วแต่ยังไม่ได้สรรหำ ให้ใส่ข้อมูลเป็นต ำแหน่งในสังกัดโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรร

                 3. ต ำแหน่งว่ำงท่ียังไม่ได้จัดสรรให้โรงเรียน ให้ใส่ข้อมูลเป็นต ำแหน่งในสังกัดของ สพท .

กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป



ค ำอธิบำย กำรกรอกข้อมูล ในช่องของลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน (ในงบประมำณ สพฐ.)

ใช้ข้อมูลกำรจัดสรรอัตรำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ช่ือข้อมูล ค ำอธิบำย ข้อมูลท่ีต้องกำร

ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ

1. ครูรำยเดือนแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำครูขำดแคลนข้ันวิกฤต (8,180) จ ำนวนครูรำยเดือนฯ ครูข้ันวิกฤต (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ11) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

2. นักกำรภำรโรง(4600) จ ำนวนนักกำรภำรโรง 4,600 (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ12) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

3. บุคลำกรปฏิบัติงำนใน สพท. ท่ีขำดแคลนบุคลำกร จ ำนวนบุคลำกรใน สพท.ท่ีขำดแคลน (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ13) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

4. บุคลำกรปฏิบัติงำนใน สพท. ท่ีต้ังใหม่ 10 แห่งและขำดแคลน 22 แห่ง
จ ำนวนบุคลำกรใน สพท.ท่ีต้ังใหม่และขำดแคลน 
(ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ14)

กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

5. ครูและบุคลำกรโรงเรียนตำมพระรำชด ำริ(214) จ ำนวนครูฯ ในโรงเรียนพระรำชด ำริ (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ15) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนส ำหรับโรงเรียนปกติ

1. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร(14532) จ ำนวนธุรกำร (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ21) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

2. นักกำรภำรโรง(8,745) จ ำนวนนักกำรภำรโรง 8,745 (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ22) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

3. พ่ีเล้ียงเด็กพิกำร จ ำนวนพ่ีเล้ียงเด็กพิกำร กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

3. ครูดูแลนักเรียนประจ ำพักนอน จ ำนวนครูดูแลนักเรียนพักนอน (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ23) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

4. เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องวิทยำศำสตร์ (Lab boy) จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ี lab boy (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ24) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ

 - ต ำแหน่งบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
จ ำนวนบุคลำกรวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ 
(ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ31)

กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพิเศษพัฒนำเฉพำะกิจ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สพก.จชต.)

1. วิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ จ ำนวนวิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

2. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวนพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

โครงกำรยกระดับพัฒนำครูท้ังระบบ

 - ครูสำขำขำดแคลน (เดิม 5,290 อัตรำ) จ ำนวนครูสำขำขำดแคลน (ต ำแหน่งเลขท่ีข้ึนต้นด้วย จ61) กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

ผลผลิตเด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนฯ (สศศ.)

1. คนครัว คนงำน ยำม จ ำนวนคนครัว คนงำน ยำม ภำรโรง กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

2. พนักงำนขับรถ จ ำนวนพนักงำนขับรถ กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

3. พ่ีเล้ียงเด็กปัญญำอ่อน จ ำนวนพ่ีเล้ียงเด็กปัญญำอ่อน กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

4. ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวนครูอัตรำจ้ำง กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

ผลผลิตเด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนฯ (สศศ.)

1. คนครัว คนงำน ยำม จ ำนวนคนครัว คนงำน ยำม กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

2. พนักงำนขับรถ จ ำนวนพนักงำนขับรถ กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

3. ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวนครูอัตรำจ้ำง กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน จ ำนวนครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน กรอกเป็นจ ำนวนเต็ม

รวมลูกจ้ำงช่ัวครำวในงบประมำณ สพฐ. รวมจ ำนวนลูกจ้ำงท้ังหมด ไม่ต้องกรอก ให้คัดลอกสูตรมำวำง

** หมำยเหตุ  1. ให้ใส่ข้อมูลจ ำแนกรำยโรงเรียน โดยเรียงล ำดับช่ือโรงเรียนตำมข้อมูล DMC หำกเป็นต ำแหน่งในสังกัด สพท. ให้ใส่ข้อมูลต่อจำกโรงเรียน

                 2. ต ำแหน่งว่ำงท่ีจัดสรรให้โรงเรียนแล้วแต่ยังไม่ได้สรรหำ ให้ใส่ข้อมูลเป็นต ำแหน่งในสังกัดโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรร



                 3. ต ำแหน่งว่ำงท่ียังไม่ได้จัดสรรให้โรงเรียน ให้ใส่ข้อมูลเป็นต ำแหน่งในสังกัดของ สพท .

ค ำอธิบำย กำรกรอกข้อมูล ในช่องของลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน (นอกงบประมำณ)

ช่ือข้อมูล ค ำอธิบำย ข้อมูลท่ีต้องกำร

1.งบ สพฐ.(ลูกจ้ำง งบเงินอุดหนุน)
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน งบเงินอุดหนุน

2. งบประมำณสถำนศึกษำ จ ำนวนลูกจ้ำงช่ัวครำวท่ีจ้ำงด้วยงบประมำณของโรงเรียน กรอกตัวเลขจ ำนวนเต็ม

3. งบประมำณ อปท. จ ำนวนลูกจ้ำงช่ัวครำวท่ีจ้ำงด้วยงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กรอกตัวเลขจ ำนวนเต็ม

4. งบประมำณอ่ืนๆ จ ำนวนลูกจ้ำงช่ัวครำวท่ีจ้ำงด้วยงบประมำณอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกข้อ 1. และ ข้อ 2.

กรอกตัวเลขจ ำนวนเต็ม

รวมลูกจ้ำงช่ัวครำวเงินนอกงบประมำณ รวมจ ำนวนลูกจ้ำงนอกงบประมำณ สพฐ. ไม่ต้องกรอก คัดลอกสูตรมำวำง

รวมลูกจ้ำงช่ัวครำวท้ังหมด รวมจ ำนวนลูกจ้ำงช่ัวครำวท้ังในและนอกงบประมำณ สพฐ. ไม่ต้องกรอก คัดลอกสูตรมำวำง

** หมำยเหตุ  ให้ใส่ข้อมูลจ ำแนกรำยโรงเรียน โดยเรียงรำยช่ือโรงเรียนตำมข้อมูล DMC หำกต ำแหน่งอยู่ใน สพท. ให้ใส่รำยช่ือ สพท. เรียงต่อท้ำยช่ือโรงเรียน


