
แนวปฏิบัติ 
การจัดท า (ร่าง) ก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
(ส่งพร้อมหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 5412 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) 

 
 ด้วย สพฐ. จะด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) กรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/315 
ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2564 จึงขอให้ สพท. ด ำเนินกำรดังนี้  

 1. การส ารวจบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ประสงค์
เกลี่ยไปด ำรงต ำแหน่งใน สพม. ตั้งใหม่  
  ให้ สพท. ส ำรวจบุคลำกรผู้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสังกัด         
ที่ประสงค์เกลี่ยไปด ำรงต ำแหน่งใน สพม. ตั้งใหม่ 20 เขต ดังนี้ 
 

1 สพม.กำญจนบุรี 11 สพม.พิจิตร 
2 สพม.ตำก 12 สพม.มุกดำหำร 
3 สพม.นครปฐม 13 สพม.แม่ฮ่องสอน 
4 สพม.น่ำน 14 สพม.ยะลำ 
5 สพม.บึงกำฬ 15 สพม.ลพบุรี 
6 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 16 สพม.สมุทรปรำกำร 
7 สพม.ปัตตำนี 17 สพม.สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
8 สพม.พระนครศรีอยุธยำ 18 สพม.สระแก้ว 
9 สพม.พะเยำ 19 สพม.สระบุรี 

10 สพม.พัทลุง 20 สพม.อุทัยธำนี ชัยนำท 
 

  1.1 บุคลำกรที่มีควำมประสงค์เกลี่ยไปด ำรงต ำแหน่งใน สพม. ตั้งใหม่ ให้เลือกไปด ำรงต ำแหน่งใน สพม. 
ตั้งใหม่ เพียง 1 แห่ง และกรอกข้อมูลตำมแบบแสดงควำมประสงค์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
แล้วเสนอ ผอ.สพท. ลงนำมอนุญำต ก่อนจัดส่งให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2564 
   1) บุคลำกรที่มำช่วยรำชกำรให้ยื่นควำมประสงค์ท่ี สพท. ต้นสังกัด 
   2) บุคลำกรใน สพม. ที่ สพฐ. มีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ใน สพม. ตั้งใหม่อยู่ในปัจจุบัน               
ไม่ต้องยื่นควำมประสงคใ์นครั้งนี้ 
  1.2 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่บุคลำกรยื่นควำมประสงค์ 
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ทักท้วงและแจ้งผู้ยื่นควำมประสงคแ์ก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
  1.3 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลสรุปข้อมูลบุคลำกรผู้ยื่นควำมประสงค์เกลี่ยไป สพม. ตั้งใหม่  
ตำมแบบสรุปข้อมูลผู้ยื่นควำมประสงค์ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) แล้วบันทึกข้อควำมเสนอ ผอ.สพท. ลงนำม 
  1.4 เมื่อ สพฐ. ได้รับเอกสำรแสดงควำมประสงค์เกลี่ยไปด ำรงต ำแหน่งใน สพม. ตั้งใหม่แล้ว         
สพฐ. ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกควำมประสงค์ดังกล่ำว ดังนั้น ขอให้บุคลำกรตรวจสอบเหตุผลควำมจ ำเป็น 
และควำมพร้อมของตนเอง ก่อนยื่นควำมประสงค์ ทั้งนี้ สพฐ. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำเกลี่ยบุคลำกรไปด ำรงต ำแหน่ง          
ใน สพม. ตั้งใหม ่ให้ทรำบต่อไป  
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 2. การจัดท า (ร่าง) ก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำมโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2561  
 ให้ สพท. ตรวจสอบกำรก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำม
กรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดใน สพท. จ ำนวน 7 กลุ่ม ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 
ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560 (ว 26/2560) แล้วกรอกข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่งและต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือน 
ลงในแบบ (ร่ำง) บัญชีก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2564 ดังนี้ 
 2.1 ต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ให้กรอกข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่งทุกรำยที่ก ำหนดอยู่ในกรอบอัตรำก ำลัง 
ว 26/2560 (เฉพำะต ำแหน่งในส ำนักงำน) รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งนอกกรอบอัตรำก ำลัง (ต ำแหน่งเลขที่ อพ) 
และผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำนอ่ืน แต่ไม่รวมผู้ด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำและผู้มำช่วยรำชกำร 
  1) ต ำแหน่ง/ระดับ ตำมกรอบอัตรำก ำลังปัจจุบัน (ว 26/2560) 7 กลุ่ม กรอกข้อมูลดังนี้ 
  1.1) ต ำแหน่งเลขท่ี  ให้กรอกต ำแหน่งเลขที่ตำมกรอบอัตรำก ำลัง ว 26/2560 กรณีเป็น
ต ำแหน่งนอกกรอบ (ต ำแหน่งเลขท่ี อพ) ให้ระบุในช่องหมำยเหตุด้วยค ำว่ำ “ต ำแหน่งนอกกรอบ” 
  1.2) ชื่อต ำแหน่ง  ให้กรอกชื่อต ำแหน่งตำมตัวผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
  1.3) ระดับต ำแหน่ง  ให้กรอกระดับต ำแหน่งตำมตัวผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
  1.4) เงินเดือน  ให้กรอกอัตรำเงินเดือนตำมบัญชีถือจ่ำย  
  1.5) กลุ่มตำมกรอบอัตรำก ำลังปัจจุบัน  ให้กรอกชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มอ ำนวยกำร, 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มนโยบำยและแผน, กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ, 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และหน่วยตรวจสอบภำยใน  
  1.6) เงื่อนไข: เมื่อว่ำงลงก ำหนดเป็นต ำแหน่ง  ให้กรอกชื่อต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งที่
ก ำหนดเงื่อนไขกำรจัดบุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งตำมค ำสั่งกำรจัดกรอบอัตรำก ำลัง 
  1.7) กำรรับรองของ ก.ค.ศ.  ให้กรอกค ำว่ำ “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” ตำมมติ ก.ค.ศ. 
  2) ต ำแหน่ง/ระดับ ที่ก ำหนดใหม่ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 10 กลุ่ม  
  2.1) ชื่อต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง และเงินเดือน ให้กรอกตำมข้อ 1.2) – 1.4)  
  2.2) กลุ่มตำมโครงสร้ำงใหม่ 10 กลุ่ม  
   (1) กรณีกลุ่มตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 3 กลุ่ม ซึ่ง ก.ค.ศ. ยังไม่ได้ก ำหนดไว้      
ในกรอบอัตรำก ำลัง ว 26/2560 ให้กรอกตำมที่ สพท. มีกำรมอบหมำยบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ หำก สพท. ยังไม่มี
กำรมอบหมำยดังกล่ำว สำมำรถด ำเนินกำรมอบหมำยให้แล้วเสร็จก่อนจัดส่ง (ร่ำง) บัญชีก ำหนดต ำแหน่งฯ ดังนี้ 
   (1.1) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มอบหมำยผู้ปฏิบัติงำนไม่เกิน 3 รำย 
   (1.2) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มอบหมำยผู้ปฏิบัติงำนไม่เกิน 3 รำย 
   (1.3) กลุ่มกฎหมำยและคดี มอบหมำยผู้ปฏิบัติงำนไม่เกิน 2 รำย 
   ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.สพท. ที่จะด ำเนินกำรมอบหมำยผู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ได้ 
   (2) บุคลำกรที่ไม่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มตำมข้อ (1) ให้กรอกเป็น
กลุ่มท่ี ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดไว้ในกรอบอัตรำก ำลังแล้ว 7 กลุ่ม ตำมข้อ 1.5) 
  3) ควำมประสงค์เกลี่ยไป สพม. ตั้งใหม่  ให้กรอกเฉพำะบุคคลที่แสดงควำมประสงค์เกลี่ยไป 
สพม. ตั้งใหม่ 20 เขต ตำมข้อ 1. และบุคลำกรที่ สพฐ. มีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ใน สพม. ตั้งใหม่แล้ว โดยให้ระบุ
ในช่องหมำยเหตุด้วยค ำว่ำ “ค ำสั่ง สพฐ.” 
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 2.2 ต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน เมื่อกรอกข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่งทุกรำยตำมข้อ 1.1 แล้ว  
ให้กรอกข้อมูลต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนทุกต ำแหน่งที่ก ำหนดอยู่ในกรอบอัตรำก ำลัง ว 26/2560  
โดยระบใุนช่อง  ชื่อ - สกุล ด้วยค าว่า “ว่างมีอัตราเงินเดือน”  
  1) ต ำแหน่ง/ระดับ ตำมกรอบอัตรำก ำลังปัจจุบัน (ว 26/2560) 7 กลุ่ม ได้แก่ 
  1.1) ต ำแหน่งเลขท่ี  ให้กรอกต ำแหน่งเลขท่ีตำมกรอบอัตรำก ำลัง ว 26/2560  
  1.2) ชื่อต ำแหน่ง ให้กรอกชื่อต ำแหน่งเดียว กรณีกรอบอัตรำก ำลังก ำหนดไว้ 2 ชื่อต ำแหน่ง 
ให้กรอกชื่อต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งที่มีค ำสั่งก ำหนดต ำแหน่งไว้ในปัจจุบันหรือตำมที่ ก.ค.ศ. รับรอง เช่น กรอบ
อัตรำก ำลังก ำหนดต ำแหน่งเป็น นักวิชำกำรเงินและบัญชี หรือ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ให้กรอกเป็น 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี เป็นต้น 
  1.3) ระดับต ำแหน่ง ให้กรอกตำมกรอบระดับต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ในกรอบอัตรำก ำลัง 2 ระดับ 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับชื่อต ำแหน่งตำมข้อ 1.2) เช่น ตัวอย่ำงในข้อ 1.2) กรอบอัตรำก ำลังก ำหนดระดับต ำแหน่งเป็น 
ช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ช ำนำญงำน/อำวุโส ให้กรอกเป็น ช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ เป็นต้น 
  1.4) เงินเดือน ให้กรอกอัตรำเงินเดือนตำมบัญชีถือจ่ำย  
  1.5) กลุ่มตำมกรอบอัตรำก ำลังปัจจุบัน ให้กรอกชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มอ ำนวยกำร, 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มนโยบำยและแผน, กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ, 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และหน่วยตรวจสอบภำยใน  
  1.6) เงื่อนไข: เมื่อว่ำงลงก ำหนดเป็นต ำแหน่ง  -ไม่ต้องกรอกข้อมูล- 
  1.7) กำรรับรองของ ก.ค.ศ. ให้กรอกค ำว่ำ “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” ตำมมติ ก.ค.ศ. 
  2) ต ำแหน่ง/ระดับ ที่ก ำหนดใหม่ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 10 กลุ่ม  
  2.1) ชื่อต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง และเงินเดือน ให้กรอกตำมข้อ 1.2) – 1.4)  
  2.2) กลุ่มตำมโครงสร้ำงใหม่ 10 กลุ่ม  
   (1) กรณีกลุ่มตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 3 กลุ่ม ซึ่ง ก.ค.ศ. ยังไม่ได้
ก ำหนดไว้ในกรอบอัตรำก ำลัง ว 26/2560 หำก สพท. ไม่มีกำรมอบหมำยบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มดังกล่ำว 
หรือมอบหมำยบุคลำกรแล้วแต่มีอัตรำก ำลังไม่เพียงพอ สพท. สำมำรถขอน ำต ำแหน่งว่ำงมีอัตรำเงินเดือนมำ
ก ำหนดในกลุ่มได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ ทั้งนี้ เมื่อนับรวม
ต ำแหน่งว่ำงและบุคลำกรที่มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มดังกล่ำวแล้วต้องมีจ ำนวน  
   (1.1) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง 
   (1.2) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง 
   (1.3) กลุ่มกฎหมำยและคดี ไม่เกิน 2 ต ำแหน่ง 
   (2) ต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในกลุ่มตำมข้อ (1) ให้กรอกเป็น
กลุ่มท่ี ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดไว้ในกรอบอัตรำก ำลังแล้ว 7 กลุ่ม ตำมข้อ 1.5) 
  3) ควำมประสงค์เกลี่ยไป สพม. ตั้งใหม ่ -ไม่ต้องกรอกข้อมูล- 
 2.3 จัดเรียงข้อมูลต าแหน่งในข้อ 2.1 และ 2.2 ตามล าดับ ดังนี้ 
  1) ชื่อกลุ่ม ให้เรียงล ำดับชื่อกลุ่มที่ก ำหนดตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 10 กลุ่ม ดังนี้
(กลุ่มใดไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือต ำแหน่งว่ำงมีอัตรำเงินเดือน ให้กรอกในช่องระดับต ำแหน่ง ด้วยค ำว่ำ “-ไม่มี-”) 
  1.1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
  1.2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
  1.3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  1.4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 /1.5 กลุ่ม... 
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  1.5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  1.6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  1.7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  1.10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 
  2) ภำยในกลุ่มเดียวกัน ให้เรียงล ำดับตำมประเภทต ำแหน่ง โดยเริ่มจำกต ำแหน่งประเภท
วิชำกำรก่อน แล้วตำมด้วยต ำแหน่งประเภททั่วไป  
  3) ภำยในประเภทต ำแหน่งเดียวกัน ให้เรียงล ำดับตำมระดับต ำแหน่ง โดยเริ่มจำกต ำแหน่งที่มี
ระดับต ำแหน่งสูงก่อน แล้วตำมด้วยต ำแหน่งที่มีระดับต ำแหน่งต่ ำกว่ำ 
 

 3. ข้อมูลต าแหน่งที่ไม่มีอัตราเงินเดือน 
  ให้ สพท. ตรวจสอบต ำแหน่งที่ไม่มีอัตรำเงินเดือนทุกต ำแหน่ง ตำมกรอบอัตรำก ำลัง ว 26/2560 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2564 และกรอกข้อมูลลงในแบบบัญชีต ำแหน่งที่ไม่มีอัตรำเงินเดือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 
 4. ข้อมูลต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนนอกกรอบอัตราก าลัง  
  ให้ สพท. ตรวจสอบต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนนอกกรอบอัตรำก ำลัง ว 26/2560 ทุกต ำแหน่ง  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2564 และกรอกข้อมูลลงในแบบบัญชีต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนนอกกรอบ
อัตรำก ำลัง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ส ำหรับต ำแหน่งทีต่้องด ำเนินกำรยุบเลิกไม่ต้องกรอกข้อมูล 
 

 5. ข้อมูลต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสถานศึกษา  
  ให้ สพท. ตรวจสอบต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสถำนศึกษำ ข้อมูล ณ วันที่ 
15 ธันวำคม 2564 และกรอกข้อมูลต ำแหน่งที่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งและต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนทุกต ำแหน่ง
ลงในแบบบัญชีต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสถำนศึกษำ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)  
 

 6. ส าหรับ สพม. ตั้งใหม่ 20 เขต ให้กรอกข้อมูลเพียง 2 แบบ คือ 
  6.1 แบบ (ร่ำง) บัญชีก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เฉพาะ สพม. ตั้งใหม่) โดยกรอกเฉพำะผู้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ใน สพม. ตั้งใหม่ ตำมค ำสั่ง สพฐ. 
  6.2 แบบบัญชีต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสถำนศึกษำ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 
 

 7. การจัดส่งเอกสารตามข้อ 1. – 5. ให้ สพฐ. 
  7.1 เนื่องจำกเอกสำรตำมข้อ 1. – 5. เป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญในกำรน ำเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ 
จึงขอให้ สพท. ตรวจสอบควำมถูกต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองข้อมูลให้ครบถ้วน 
  7.2 สพท. สแกนหน้ำหนังสือน ำส่งและเอกสำรตำมข้อ 1. – 5. ที่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจแล้ว เป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF จัดส่งให้ สพฐ. พร้อมข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
plan38hr@gmail.com ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2564 ระบุเรื่อง “ชื่อ สพท. ก ำหนดกรอบ38ค(2)” เช่น 
สพป.กระบี่ ก ำหนดกรอบ38ค(2) เป็นต้น 
 

 8. ช่องทางติดต่อสื่อสาร (โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ) 
  8.1 ส ำนักงำน: กลุ่มแผนอัตรำก ำลัง สพร. สพฐ. โทร. 0 2288 5636 – 8  
  8.2 เจ้ำหน้ำที่ โทร. 08 1494 5759, 09 0806 2628, 09 4264 6354, 09 4556 3229 
 


