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นางณฐัธิดา การะบูรณ ์

ต าแหน่ง นกัทรพัยากรบุคคล ช านาญการ 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 5 

 



1. ช่ืองาน   
  งานจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว  

1.1 กรณีเกษียณอายรุาชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ  
1.2 กรณีขอลาออกตามมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วนราชการ  

(ตามโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด) 
1.3 และท่ีไดรั้บจดัสรรเพิ่มในกรณีอ่ืน ๆ  

2. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อด าเนินการจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนกังานราชการ  
และลูกจา้งชัว่คราว ใหห้น่วยงานการศึกษาในสังกดั  

3. ขอบเขตของงาน 
การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูท่ีไดรั้บจดัสรรคืน กรณีเกษียณอายรุาชการเม่ือส้ิน 

ปีงบประมาณ ,  กรณีเขา้ร่วมมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด)  
และท่ีไดรั้บจดัสรรเพิ่มในกรณีอ่ืน ๆ  

4. ค าจ ากดัความ 
  ต าแหน่งเกษียณอายรุาชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ (เกษียณปกติ) หมายถึง ต าแหน่งท่ีมี 
คนครองท่ีเกษียณอายเุม่ือส้ินปีงบประมาณ  และต าแหน่งวา่งจากเหตุอ่ืนของผูค้รองต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณในปีนั้น 

5. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
5.1 สพฐ. แจง้สรรจดัอตัราให ้ สพท. /สพท.ตรวจสอบอตัราก าลงัท่ีไดรั้บจดัสรร  
5.2 สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรอตัราตามเง่ือนไขตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
5.3 เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
5.4 ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง กรณีไดรั้บจดัสรรนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัต าแหน่งท่ีเกษียณอายรุาชการ 
5.5 กรณีไดรั้บจดัสรรนอ้ยกวา่อตัราเกษียณหรือไม่ไดรั้บจดัสรรให้แจง้รายละเอียดอตัราเกษียณ  

พร้อมแบบปริมาณงาน สถานศึกษาไปยงัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.6 แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 



5.7 กรณีไดรั้บจดัสรรมากกวา่ท่ีเกษียณ แจง้บญัชีรายช่ือโรงเรียนท่ีไดรั้บจดัสรรจากส านกังาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบปริมาณงาน ไปยงัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมติั ก.ค.ศ. 

5.8 เม่ือ ก.ค.ศ. แจง้อนุมติัแลว้ สพฐ.แจง้ สพท.ด าเนินการออกค าสั่ง 
5.9 สพท.แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ / จดัท าทะเบียนคุมอตัราก าลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่ สพท. ได้รับจัดสรรเท่ากับ/น้อยกว่าอัตราเกษียณ 
 

กรณี สพท.มตี าแหน่งเกษียณ  
แต่ไมไ่ดร้ับจัดสรรคืน 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สพท.ออกค าสั่งก าหนด
ต าแหน่งกรณีได้รับจัดสรร 
เท่ากับ/ น้อยกว่าอัตรา

เกษียณ 
 

กรณีตดัโอนต าแหน่งจาก สพท.อืน่ 
รอหนังสือ สพฐ. และมติ อ.ก.ค.ศ.ต้นทาง 

แจ้งให้ตัดโอน 
 

สพท.ปลายทางแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง/จัดท าทะเบียนคุมฯ 

 

เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราให้  สพท. 

กรณีที่ สพท. ได้รับจัดสรรมากกวา่อัตราเกษียณ 
 

สพท.ตรวจสอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร 

สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร 

เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

ให้ สพท.แจ้งรายละเอียด
อัตราเกษียณ  พร้อมแบบ
ปริมาณงาน สถานศึกษา
ไปยัง  สพฐ. 

เห็นชอบ/อนุมัต ิไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ 

ทบ 
ทวน 

สพท.ปลายทางออกค าสั่งก าหนดต าแหน่งกรณี 
ได้รับจัดสรรมากกว่าอัตราเกษียณ 



7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

7.1  บญัชีรายละเอียดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ  
7.2  บญัชีรายละเอียดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขา้ร่วมมาตรการ 

ปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด)  

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  
8.1  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 
8.2 หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/361 ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2545 เร่ือง การขอ 

ก าหนดต าแหน่งผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเป็นกรณีพิเศษ 
8.3 หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/466 ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2545 เร่ือง เกณฑอ์ตัราก าลงั

ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
8.4 หนงัส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/467 ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2545 เร่ือง เกณฑอ์ตัราก าลงั

ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
8.5 หนงัส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/822 ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2545 เร่ือง เกณฑอ์ตัราก าลงั

ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
8.6 หนงัส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/824 ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2545 เร่ือง เกณฑอ์ตัราก าลงั

ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
8.7 หนงัส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/01 ลงวนัท่ี 2 มกราคม 2546 เร่ือง การขอก าหนดต าแหน่ง

ผูช่้วยผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ 
8.8 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 52548 เร่ือง หลกัเกณฑ์

และวธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8.9 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ  0206.3/ 4748  ลงวนัท่ี  31 ตุลาคม   2548   

 เร่ือง การค านวณอตัราก าลงัขา้ราชการครูสายงานการสอน 
8.10 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว2 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2550 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.11 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์

และวธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



8.12 หนงัสือแจง้การอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน/
ส านกังาน ก.ค.ศ. ในแต่ละคร้ัง 

8.13 หนงัสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ในแต่ละปี 

9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 
 



1.  ช่ืองาน  
งานบริหารพนกังานราชการหรือลูกจา้งชัว่คราวตามกรอบท่ีไดรั้บจดัสรร/ไดรั้บการอนุมติัจาก

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2. วตัถุประสงค์  
          เพื่อบริหารอตัราก าลงัพนกังานราชการตามกรอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 
                       การบริหารอตัราก าลงัพนกังานราชการตามกรอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการบริหาร
อตัราก าลงัเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 
 
4. ค าจ ากดัความ 
  4.1  การบริหารพนกังานราชการ  หมายถึง การพิจารณาจดัสรรอตัราพนกังานราชการให้
หน่วยงานการศึกษาตามความขาดแคลน ความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
                           4.2  การบริหารลูกจา้งชัว่คราว หมายถึง การพิจารณาจดัสรรอตัราพนกังานราชการให้
หน่วยงานการศึกษาตามความขาดแคลน ความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา
พิจารณาตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา 
 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  จดัท าทะเบียนอตัราก าลงัพนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและไดรั้บ 
การจดัสรรใหม่ 
  5.2  เม่ือส้ินปีงบประมาณให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นและความขาดแคลน
อตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาตามเกณฑอ์ตัราก าลงัท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 
  5.3  แจง้มติคณะกรรมการบริหาร พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวดงัน้ี 
                5.3.1 พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวท่ีใหค้งจดัสรรไวใ้นโรงเรียนท่ีจดัสรรไวเ้ดิม 
                5.3.2 พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวท่ีให้เกล่ียไปก าหนดในหน่วยงานทางการศึกษาใหม่                 



                5.3.3 พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวท่ีไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ 5.3.1.  ท่ีผา่น 
การประเมินใหห้น่วยงานทางการศึกษาจดัท าสัญญาจา้ง/ค าสั่งจา้ง 

            5.3.4 พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวท่ีไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ 5.3.2 ท่ีผา่น 
การประเมินใหห้น่วยงานทางการศึกษาท่ีไดรั้บการจดัสรรเกล่ียมาก าหนดใหม่จดัท าสัญญาจา้ง/ค าสั่งจา้ง 

         5.4  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราวใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
ในกลุ่มบริหารงานบุคคลและต่างกลุ่ม 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
  - 
 
8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  
  8.1  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

8.2 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2548 เร่ือง  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบพนกังาน
ราชการใหส้ านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พิจารณาจดัสรรพนกังานราชการตามกรอบท่ี สพฐ.ก าหนด 

 

แจง้หน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาไดรั้บแจง้การจดัสรรพนกังานราชการด าเนินการ 
เลือกสรรและจดัท าสัญญาจา้งตามท่ีไดรั้บจดัสรร 



หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.3 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว2 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2550 เร่ือง หลกัเกณฑ ์

และวธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.4 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์

และวธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.5 หนงัสือแจง้การอนุมติักรอบพนกังานราชการจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ส านกังาน/ส านกังาน ก.ค.ศ. ในปีนั้น 
8.6 หนงัสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ในปีนั้น 

ข้อสังเกต กรณีต าแหน่งวา่งพนกังานราชการอยูใ่นหน่วยงานท่ีมีอตัราก าลงัเกินเกณฑ์ใหพ้ิจารณาจดัสรรให้
หน่วยงานมีอตัราก าลงัต ่ากวา่เกณฑก่์อนเลือกสรร  (ตรวจสอบหนงัสือสั่งการของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดวธีิปฏิบติั) 
 
9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 



1. ช่ืองาน  
งานบริหารอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1) กรณีเกษียณอายรุาชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ 
2) กรณีเขา้ร่วมมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วนราชการ  

(โครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด) 

 
2. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อบริหารอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
3. ขอบเขตของงาน 

 การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บจดัสรรคืน กรณี 
เกษียณอายรุาชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ ,  กรณีเขา้ร่วมมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วนราชการ  
(โครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด)  
 

4. ค าจ ากดัความ 
ต าแหน่งเกษียณอายรุาชการ (เกษียณปกติ) หมายถึง ต าแหน่งท่ีมีคนครองท่ีเกษียณอายุเม่ือ 

ส้ินปีงบประมาณ  และต าแหน่งวา่งจากเหตุอ่ืนของผูค้รองต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายรุาชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ
ในปีนั้น          
 

5. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
  5.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของต าแหน่งท่ีเกษียณอายุราชการและเกษียณอายกุ่อนก าหนด 

 5.2  จดัท าบญัชีรายละเอียดตามแบบฟอร์มแจง้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 5.3  ด าเนินการตามแนวปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแจง้ในแต่ละปี 

ตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใหร้อผลการพิจารณาจดัสรรอตัรา ดงัน้ี 
              5.3.1 ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา, รองผูอ้  านวยการส านกังาน                

เขตพื้นท่ีการศึกษา (โครงสร้าง)  
                        -  กรณีเกษียณอายรุาชการ หาต าแหน่งยบุเลิกทดแทนต าแหน่งเกษียณอายรุาชการ 
                         -  กรณีเกษียณอายกุ่อนก าหนด  ใหด้ าเนินการตามหนงัสือส านกังาน 



คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแจง้ในแต่ละปี  
                 5.3.2  ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (เง่ือนไข), เจา้หนา้ท่ี 

บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีเกษียณอายรุาชการ และกรณีเกษียณอายกุ่อนก าหนดให้สงวนต าแหน่งไวพ้ร้อม
รายงานต าแหน่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                 5.3.3  ต าแหน่งวา่งของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) และ (2),   
กรณีเกินร้อยละ70 ของกรอบใหร้ายงานส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสงวนต าแหน่งไวเ้พื่อเกล่ีย
ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีขาดอตัราก าลงัมากกวา่ร้อยละ 70 ต่อไป 

                 5.3.4  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) 
         -  กรณีเกษียณอายุราชการ  ใหแ้จง้ต าแหน่งยบุเลิกทดแทนทดแทนต าแหน่ง

เกษียณอายรุาชการแลว้รอแจง้ผลการจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                          -  กรณีเกษียณอายกุ่อนก าหนด ใหด้ าเนินการตามหนงัสือส านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
หมายเหตุ :  กรณีมีอตัราวา่งจากการเกษียณ สามารถน าอตัราไปใชไ้ด ้แต่ตอ้งหาอตัราวา่งท่ีมี 

ความส าคญันอ้ยกวา่มายบุเลิกแทนต าแหน่ง 
  5.4   บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แจง้ผลการจดัสรร ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้ทางเจา้ของต าแหน่งตรวจสอบต าแหน่งและขออนุมติั อ.
ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาอนุมติัตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนไปก าหนดท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปลายทาง ท่ีไดรั้บจดัสรรต าแหน่ง 

5.5  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี 
ไดรั้บจดัสรรต าแหน่งใหก้ าหนดเป็นต าแหน่งใหม่ในกรอบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาพิจารณาอนุมติัและด าเนินการออกค าสั่งตดัโอนต าแหน่งวา่งท่ีไดรั้บจดัสรรพร้อมส่งค าสั่ง 
ไปส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้ทาง  

 5.6  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 สพท. จดัท าบญัชีต าแหน่งเกษียณอายรุาชการ และ 
เกษียณอายกุ่อนก าหนด พร้อมส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บจดัสรรต าแหน่ง น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาอนุมติั 
และออกค าสัง่ตดัโอนต าแหน่งท่ีไดรั้บจดัสรรมาก าหนดใหม่ 

 

สพท.ส ารวจต าแหน่ง เกษียณอายปุกติ/ 
เกษียณอายกุ่อนก าหนด  รายงาน สพฐ. 

 

สพฐ.แจง้การจดัสรรอตัราท่ีไดรั้บคืน 
จากการเกษียณอาย ุ/ เกษียณอายกุ่อนก าหนด 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีถูกตดัโอนต าแหน่งฯ เสนอ ขออนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
อนุมติัตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ไปก าหนดท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปลายทาง 



 

7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
7.1  แบบบญัชีต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านกังาน) ท่ีวา่งจาก 

การเกษียณอายุราชการ เม่ือส้ินปีงบประมาณ  
7.2   แบบรายงานต าแหน่งตามมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วนราชการ   

(โครงกาเกษียณอายกุ่อนก าหนด)  
7.3  แบบต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านกังาน) 
7.4  แบบขอ้มูลเฉพาะส่วนราชการ 

 
8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  

8.1  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

8.2 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว2 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2550 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.4 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวธีิการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 หนงัสือแจง้การอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน/
ส านกังาน ก.ค.ศ. ในปีนั้น 

8.6 หนงัสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ในปีนั้น 

 
9. แบบสรุปมาตรฐานงาน  
 
 
 



1. ช่ืองาน  
งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง     

2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อด าเนินการปรับปรุงต าแหน่งวา่งใหส้ามารถใชส้รรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง 

3. ขอบเขตของงาน 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งหน่ึงใหเ้ป็นอีกต าแหน่งหน่ึง  เพื่อใชใ้นการ 

บริหารอตัราก าลงัคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการศึกษา 

4. ค าจ ากดัความ 
  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง หมายถึง  การปรับปรุงต าแหน่งขา้ราชการครู  เป็นต าแหน่งครู
ผูช่้วย, ต าแหน่งครูผูช่้วยเป็นต าแหน่งครู, ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นต าแหน่งครู และต าแหน่ง
ครู  เป็นต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิม 

5. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
5.1   ตรวจสอบต าแหน่งวา่งท่ีจะด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
5.2   เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
5.3   ออกค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
5.4   แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. ตรวจสอบต ำแหน่งว่ำงที่จะปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

ตรวจสอบ/เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ/ 
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัต ิ

ออกค ำสั่งปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ด ำเนินกำรสรรหำต่อไป 



7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
7.1   ตวัอยา่งแนบค าสั่ง 
7.2  บญัชีแนบทา้ยค าสั่ง  

 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  
8.1 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 
8.2 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว24 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2548  เร่ือง การปรับปรุง

การก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.3 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ.  ท่ี ศธ 0206.3/ว7 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2551  เร่ือง การ

ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อสังเกต   การออกค าสัง่กรณีรับยา้ย รับโอน สามารถด าเนินการออกค าสั่ง ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและ
รับยา้ย รับโอน ในคราวเดียวกนั 

9.  แบบสรุปมาตรฐานงาน 
 



    1.   ช่ืองาน  
   งานวเิคราะห์วางแผนอตัราก าลงัคน 

2.   วตัถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อเป็นขอ้มูลหลกัในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
  2.2  เพื่อวางแผนอตัราก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ั้งในดา้นปริมาณและความสามารถปฏิบติังานตามภารกิจ 

3.  ขอบเขตของงาน 
งานวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน มีขอบข่ายและภารกิจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ภารกิจ 

และแผนอตัราก าลงัคนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจา้งประจ า ประสานการด าเนินการ
และประเมินสภาพความตอ้งการอตัราก าลงัคนกบัภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา  ก าหนดจ านวน
อตัราก าลงัของสถานศึกษาตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด   จดัท าแผนอตัราก าลงัของเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอแผน
อตัราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา จดัท าแผนอตัราก าลงั
ของสถานศึกษา น าแผนท่ีจดัท าแลว้สู่การปฏิบติั ติดตามประเมินผลการใชอ้ตัราก าลงัอยา่งคุม้ค่า เหมาะสมและ
เสนอเกล่ียอตัราก าลงั การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนต่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ค าจ ากดัความ 
4.1  อตัราก าลงัคน  หมายถึง  จ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจา้งประจ า/ 

พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา  และหน่วยงานทางการศึกษา  
4.2  ผูช่้วยผูบ้ริหาร ตามหลกัเกณฑ ์หมายถึง รองผูบ้ริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติั 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   

5. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

5.1  การจัดท าแผนอตัราก าลงัในสถานศึกษา  
  5.1.1  จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท าแผน ประกอบดว้ย 

                         1)  การจดัท าขอ้มูลนกัเรียนและการจดัชั้นเรียน (10 มิ.ย.) 
2) ขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโนม้ 

การสูญเสียของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมครูช่วยราชการและพนกังานราชการ  
อตัราจา้งชัว่คราว) 



3) ขอ้มูลวฒิุการศึกษา สาขาวชิาเอก และความสามารถของบุคลากร 
4) จ านวนชัว่โมงการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5) ความตอ้งการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ  านวนครู 

ท่ีขาดตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.  ก าหนด) 
6) ขอ้มูลพนกังานราชการ  และลูกจา้งชัว่คราวท่ีจา้งดว้ยเงินงบประมาณและ 

เงินรายไดส้ถานศึกษา 
5.1.2  สถานศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลครูและบุคลากรทั้งดา้นปริมาณและความสามารถตาม

เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยศึกษาแนวโนม้การเพิ่มหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวยัเรียน รวมทั้ง
วเิคราะห์หลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

5.1.3 จดัท าแผนอตัราก าลงัระยะ 1 ปี  3 ปี และ/หรือ 5 ปี  โดยมีรายละเอียดแสดงความ
ตอ้งการทั้งในดา้นปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวธีิการด าเนินการ 

5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ 
5.1.5 ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนอตัราก าลงัคนในสถานศึกษา 
5.1.6 ด าเนินการปฏิบติัตามแผนอตัราก าลงัโดย 

1) สถานศึกษาจดัหาอตัราก าลงัตามอ านาจของสถานศึกษา เช่น ใชง้บประมาณ
ของสถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการจดัจา้ง
บุคลากร 

2) เสนอแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

5.2  การจัดท าแผนอตัราก าลังระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
                    5.2.1  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศดา้นอตัราก าลงัของสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละความตอ้งการ ดงัน้ี 
1) ขอ้มูล 10 มิ.ย. ดา้นบุคลากรและจ านวนนกัเรียนของสถานศึกษา 
2) ขอ้มูลดา้นวุฒิ วชิาเอกและความสามารถดา้นบุคลากร 
3) ขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโนม้การสูญเสีย 
4) จ านวนชัว่โมงการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5) ขอ้มูลพนกังานราชการ ต าแหน่งครูผูส้อน 
6) ความตอ้งการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ  านวนครูท่ีขาด) 



5.2.2 จดัท าแผนอตัราก าลงัระยะ 1 ปี  3 ปี หรือ 5 ปี  โดยมีรายละเอียดความตอ้งการ
ทั้งดา้นปริมาณและความสามารถและวธีิการด าเนินการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.2.3 เสนอแผนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
5.2.4 การวางแผนอตัราก าลงัคนใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
5.2.5 ด าเนินการตามแผนอตัราก าลงัโดย 

1) ด าเนินการในส่วนท่ีเป็นอ านาจของ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น  
การเกล่ียอตัราก าลงั การจดัสรรอตัราก าลงัครู การยา้ย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพฒันาบุคลากร การ
ของบประมาณการจา้งครู 

2) การเสนอความตอ้งการไปยงัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาจัดท าข้อมลูอัตราก าลงัฯ/แผนพัฒนา 
อัตราก าลังฯ โดยใช้ข้อมูล  10 มิถุนายน 

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลัง สพท. 

สพท. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

สพท. ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ สพฐ. 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ใหค้วามเห็นชอบ 

แผนพัฒนาอตัราก าลังฯ 

สพท.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมลูฯ 

เสนอ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ 

สพฐ.จัดท าแผนอัตราก าลังคนข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 



7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
  แบบกรอกขอ้มูลความตอ้งการครู  (ขอ้มูล 10 มิ.ย.)  ประกอบดว้ย   

7.1  แบบความตอ้งการครูปี 53. xls 
7.2  แบบสาระครูปี 53. xls 

         ซ่ึงแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2   จ  าแนกประเภทโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1.  ประถมศึกษา   รหสัท่ีใช ้คือ  ป. 
2.  ขยายโอกาส     รหสัท่ีใช ้คือ  ข. 
3.  มธัยมศึกษา      รหสัท่ีใช ้คือ  ม. 

          และในแต่ละประเภท   จ  าแนกนกัเรียนออกเป็น 7 ขนาด คือ 
                        1.  ขนาดนกัเรียน     60 คนลงมา 

           2.  ขนาดนกัเรียน    61 -120 คน 
   3.  ขนาดนกัเรียน   121 -300 คน 
       4.  ขนาดนกัเรียน   301 -500 คน 
      5.  ขนาดนกัเรียน   501 -1,500 คน 
        6.  ขนาดนกัเรียน   1,501 – 2,500 คน 
     7.  ขนาดนกัเรียน   2,501 คนข้ึนไป 
 
ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จดัท าขอ้มูลในไฟลแ์บบความตอ้งการครูใหถู้กตอ้ง  แลว้ 

จดัเรียงขอ้มูลตามล าดบัจากนอ้ยมาหามาก เม่ือเรียบร้อยสมบูรณ์แลว้  จึงด าเนินการจดัท าขอ้มูลในไฟล์แบบ
สาระครู ต่อไป (ขอให้คดัลอกล าดบัโรงเรียน, ช่ือโรงเรียน, ขอ้มูลครูฯ จ.18 (กระจายครูตามกลุ่มสาระแลว้
จะตอ้งเท่ากบัขอ้มูลในไฟล์ความตอ้งการครู) ,ขอ้มูลครูฯตามเกณฑ์ ก.ค.ศ., ความขาด/เกิน ตามเกณฑ์  
ก.ค.ศ.  ขอ้ควรระวงัคือ จ านวนความตอ้งการครูตามกลุ่มสาระจะตอ้งเท่ากบัความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  
8.1 เอกสารความตอ้งการอตัราก าลงัครู   ของสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 

         8.1.1  งบหนา้/งบหนา้(สาระ) 
          8.1.2  สรุป ป./ สรุป ข. / สรุป ม. และ สรุป ป.(สาระ)/ สรุป ข.(สาระ)/ สรุปม.(สาระ) 
         8.1.3  แบบ ป.1-ป.7 / แบบ ข.1-ข.7 / แบบ ม.1-ม.7   
                                       แบบ ป.1-ป.7(สาระ) / แบบ ข.1-ข.7(สาระ) / แบบ ม.1-ม.7 (สาระ) 



  8.2  เกณฑก์ารค านวณอตัราก าลงัขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมธัยมศึกษา 
       8.2.1  แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนกัเรียน 120 คน ลงมาและจดัการเรียนการสอน อ.

1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 
-  นกัเรียน  1 -20 คน       มีผูบ้ริหารได ้ 1  คน       มีครูผูส้อนได ้  1  คน    
-  นกัเรียน 21 -40 คน      มีผูบ้ริหารได ้ 1  คน       มีครูผูส้อนได ้  2  คน     
-  นกัเรียน 41 -60 คน      มีผูบ้ริหารได ้ 1  คน       มีครูผูส้อนได ้  3  คน     
-  นกัเรียน 61 -80 คน      มีผูบ้ริหารได ้ 1  คน       มีครูผูส้อนได ้  4  คน 
-  นกัเรียน 81 -100 คน    มีผูบ้ริหารได ้ 1  คน       มีครูผูส้อนได ้  5  คน 
-  นกัเรียน 101 -120 คน  มีผูบ้ริหารได ้ 1  คน       มีครูผูส้อนได ้  6  คน   

       8.2.2   แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนกัเรียน 121 คนข้ึนไป และจดัการเรียนการสอน  
อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 

อตัราส่วน (อนุบาล)    ครู : นกัเรียน =       1  : 25   
จ านวนนกัเรียน  :  ห้อง   =       30  : 1 
อตัราส่วน (ประถม)    ครู  :  นกัเรียน =       1  : 25   
จ านวนนกัเรียน  :  ห้อง   =       40  : 1 

จ านวนครูปฏิบติัการสอน (ป) รวม  =  จ  านวนครู(ป) อนุบาล  + จ านวนครู (ป) ประถมครู (ป) รวม 

 
ครู(ป)รวม = [(หอ้งอนุบาล x 1.2) + (นกัเรียนอนุบาล/25)]   +  [(หอ้งประถม x 1.6) + (นกัเรียนประถม/25)]     

 2  2   

 
หรือ ครู (ป) รวม = [(หอ้งอนุบาล x 30  + นกัเรียนอนุบาล  + (หอ้งประถม x 40 + นกัเรียนประถม)    

 50  50   

จ านวนบุคลากรสายบริหาร  
   -  นกัเรียน  121 - 359 คน          มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง 

-  นกัเรียน  360 - 719 คน           มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้  1  ต าแหน่ง 
-  นกัเรียน  720 - 1,079 คน        มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้  2  ต าแหน่ง 
-  นกัเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้  3  ต าแหน่ง 
-  นกัเรียน  1,680 คนข้ึนไป       มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้  4  ต าแหน่ง   



 
เงื่อนไข  -  การคิดจ านวนหอ้งเรียน (โดยใชจ้  านวนนกัเรียน : ห้อง หารจ านวนนกัเรียน)  แต่ละชั้น  
                 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ใหเ้พิ่มอีก 1 หอ้ง 
              -  การคิดจ านวนครูใหปั้ดเศษตามหลกัคณิตศาสตร์  (0.5ข้ึนไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

 
     8.2.3  แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนกัเรียน 121 คนข้ึนไป และจดัการเรียนการสอน         

อ.1-ม.3 หรือ ป.1-ม.3   ดงัน้ี 
อตัราส่วน (อนุบาล)    ครู : นกัเรียน               =    1  : 25 
                            จ านวนนกัเรียน   :   หอ้ง             =    30  : 1 
อตัราส่วน (ประถม)    ครู : นกัเรียน               =    1  : 25 
                            จ านวนนกัเรียน   :   หอ้ง             =    40  : 1 
อตัราส่วน (มธัยม)     ครู : นกัเรียน               =    1  : 20 
                            จ านวนนกัเรียน   :   หอ้ง             =    40  : 1 

จ านวนครูปฏิบติัการสอน (ป) รวม  =  จ านวนครู (ป)อนุบาล  + จ านวนครู(ป)ประถม + จ านวนครู(ป) มธัยม 
 
 
ครู(ป) รวม = [(หอ้งอนุบาล x 1.2) + (นกัเรียนอนุบาล/25)]   +  [(หอ้งประถม x 1.6) + (นกัเรียนประถม/25)]   + (หอ้งมธัยม x 2) 

 2  2   

 
หรือ ครู (ป) รวม = [(หอ้งอนุบาล x 30  + นกัเรียนอนุบาล  + (หอ้งประถม x 40 + นกัเรียนประถม  + (หอ้งมธัยม x 2) 
 50  50   

 
จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
    -  นกัเรียน  121 - 359 คน           มีผูบ้ริหารได ้ 1 ต าแหน่ง 
    -  นกัเรียน  360 - 719 คน           มีผูบ้ริหารได ้ 1 ต าแหน่ง  มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้ 1 ต าแหน่ง 
    -  นกัเรียน  720 - 1,079 คน        มีผูบ้ริหารได ้  1 ต าแหน่ง มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้ 2  ต าแหน่ง 
    -  นกัเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผูบ้ริหารได ้  1 ต าแหน่ง มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้  3  ต าแหน่ง 
    -  นกัเรียน  1,680 คนข้ึนไป        มีผูบ้ริหารได ้  1 ต าแหน่ง มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้  4  ต าแหน่ง 

 



เงื่อนไข   -  การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใชจ้  านวนนกัเรียน : หอ้ง หารจ านวนนกัเรียน)  แต่ละชั้น  
                    หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ใหเ้พิ่มอีก 1 หอ้ง 
                  - การคิดจ านวนครูใหปั้ดเศษตามหลกัคณิตศาสตร์ (0.5ข้ึนไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
 
 

8.2.4  แบบ 4   โรงเรียนมธัยมศึกษา 
อตัราส่วน  (มธัยม)    ครู  :  นกัเรียน =   1 : 20 
จ านวนนกัเรียน  :  หอ้ง   =  40  :  1   
 

จ านวนครูปฏิบติัการสอน   =  จ านวนห้องเรียน x (จ านวนนกัเรียน  :  หอ้ง) / จ  านวนครู  :  นกัเรียน 
 

จ านวนครูปฏิบติัการสอน   =  จ านวนห้องเรียน x (จ านวนนกัเรียน : หอ้ง) / จ  านวนครู : นกัเรียน  
                               =  จ านวนหอ้งเรียน x  2 
  
จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
-  นกัเรียน  121 - 359 คน           มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง 
-  นกัเรียน  360 - 719 คน           มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้  1  ต าแหน่ง 
-  นกัเรียน  720 - 1,079 คน        มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้   2  ต าแหน่ง 
-  นกัเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้   3  ต าแหน่ง 
-  นกัเรียน  1,680 คนข้ึนไป        มีผูบ้ริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้    4  ต าแหน่ง   
เงื่อนไข  -  การคิดจ านวนหอ้งเรียน (โดยใชจ้  านวนนกัเรียน : หอ้ง หารจ านวนนกัเรียน)  แต่ละชั้น  
                 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ใหเ้พิม่อีก 1 หอ้ง 
              -  การคิดจ านวนครูใหปั้ดเศษตามหลกัคณิตศาสตร์  (0.5ข้ึนไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

     8.2.5  แบบ 5   การค านวณอตัราก าลงัขา้ราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
                                 อตัราส่วน     ครู  : นกัเรียน        =       1  : 12 
                                 จ  านวนนกัเรียน   :   หอ้ง             =     35  : 1 
                                 จ  านวนครูรวม                            =   (35 x จ านวนหอ้งเรียน) / 12 
                                 จ  านวนครูปฏิบติัการสอน   =  จ านวนครูรวม – จ านวนบุคลากรสายบริหาร 



จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
 จ านวน  1 - 2 หอ้งเรียน         มีผูบ้ริหารได ้ 1 คน 
 จ านวน  3 - 6 หอ้งเรียน         มีผูบ้ริหารได ้ 1 คน  มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้ 1  คน 
 จ านวน  7 - 14 หอ้งเรียน       มีผูบ้ริหารได ้ 1 คน  มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้ 2 คน 
 จ านวน 15 - 23 หอ้งเรียน      มีผูบ้ริหารได ้ 1 คน  มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้ 3  คน 
 จ านวน 24 หอ้งเรียนข้ึนไป   มีผูบ้ริหารได ้ 1 คน  มี (รองฯ) ผูช่้วยผูบ้ริหารได ้ 4  คน 
เงื่อนไข   ในการค านวณตามสูตรหากมีเศษตั้งแต่  0.1 ข้ึนไปใหปั้ดเป็น 1 

  
 8.3  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 
 8.4  หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี 1305/466 ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2545   เร่ือง เกณฑ์อตัราก าลงั
ขา้ราชการครูในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
 8.5  หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี 1305/467 ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2545   เร่ือง เกณฑ์อตัราก าลงั
ขา้ราชการครูในสถานศึกษา  สังกดักรมสามญั 
 8.6  หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี 1305/822 ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2545  เร่ือง เกณฑอ์ตัราก าลงั
ขา้ราชการครูในสถานศึกษา  สังกดักรมสามญั 
  8.7  หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี 1305/824 ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2545  เร่ือง เกณฑอ์ตัราก าลงั
ขา้ราชการครูในสถานศึกษา  สังกดักรมสามญั 
 

9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 
 


