คู่มือการปฏิบัติงาน
นางจิราภรณ์ วรรณชัย
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กระบวนงาน
1. งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
2. งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
3. งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
4. งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1. ชื่องาน
งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
1.1 กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
1.2 กรณีขอลาออกตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ
(ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
1.3 และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มในกรณีอื่น ๆ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัด
3. ขอบเขตของงาน
การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืน กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ , กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มในกรณีอื่น ๆ
4. คาจากัดความ
ตาแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (เกษียณปกติ) หมายถึง ตาแหน่งที่มี
คนครองที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และตาแหน่งว่างจากเหตุอื่นของผู้ครองตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณในปีนั้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สพฐ. แจ้งสรรจัดอัตราให้ สพท. /สพท.ตรวจสอบอัตรากาลังที่ได้รับจัดสรร
5.2 สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเงื่อนไขตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
5.3 เสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ
5.4 ออกคาสั่งกาหนดตาแหน่ง กรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าหรือเท่ากับตาแหน่งที่เกษียณอายุราชการ
5.5 กรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าอัตราเกษียณหรือไม่ได้รับจัดสรรให้แจ้งรายละเอียดอัตราเกษียณ
พร้อมแบบปริมาณงาน สถานศึกษาไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.6 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กรณีได้รับจัดสรรมากกว่าที่เกษียณ แจ้งบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบปริมาณงาน ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมัติ ก.ค.ศ.
5.8 เมื่อ ก.ค.ศ. แจ้งอนุมัติแล้ว สพฐ.แจ้ง สพท.ดาเนินการออกคาสั่ง
5.9 สพท.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ / จัดทาทะเบียนคุมอัตรากาลัง

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราให้ สพท.

สพท.ตรวจสอบอัตรากาลังที่ได้รับจัดสรร

กรณีที่ สพท. ได้รับจัดสรรเท่ากับ/น้อยกว่าอัตราเกษียณ

กรณีที่ สพท. ได้รับจัดสรรมากกว่าอัตราเกษียณ

กรณี สพท.มีตาแหน่งเกษียณ
แต่ไม่ได้รับจัดสรรคืน
สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทบ
ทวน

เสนอ กศจ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

เห็นชอบ/อนุมัติ
สพท.ออกคาสั่งกาหนด
ตาแหน่งกรณีได้รับจัดสรร
เท่ากับ/ น้อยกว่าอัตรา
เกษียณ

ให้ สพท.แจ้งรายละเอียด
อัตราเกษียณ พร้อมแบบ
ปริมาณงาน สถานศึกษา
ไปยัง สพฐ.

สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร
เสนอ กศจ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ
กรณีตดั โอนตาแหน่งจาก สพท.อืน่
รอหนังสือ สพฐ. และมติ กศจ..ต้นทาง
แจ้งให้ตัดโอน
สพท.ปลายทางออกคาสั่งกาหนดตาแหน่งกรณี

ได้รับจัดสรรมากกว่าอัตราเกษียณ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพท.ปลายทางแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/จัดทาทะเบียนคุมฯ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 บัญชีรายละเอียดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
7.2 บัญชีรายละเอียดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
8.2 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/361 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
8.3 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
8.4 หนังสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.5 หนังสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.6 หนังสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
8.7 หนังสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่ 2 มกราคม 2546 เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหารเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ
8.8 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 52548 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.9 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ 4748 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548
เรื่อง การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูสายงานการสอน
8.10 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.11 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.12 หนังสือแจ้งการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน/สานักงาน
ก.ค.ศ. ในแต่ละครั้ง
8.13 หนังสือคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในแต่ละปี

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

………………………………………………………………………………………………………
1. ชื่องาน
งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการปรับปรุงตาแหน่งว่างให้สามารถใช้สรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง
3. ขอบเขตของงาน
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งจากตาแหน่งหนึ่งให้เป็นอีกตาแหน่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
บริหารอัตรากาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการศึกษา
4. คาจากัดความ
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงตาแหน่งข้าราชการครู เป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย
, ตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตาแหน่งครู, ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นตาแหน่งครู และตาแหน่งครู เป็น
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ตรวจสอบตาแหน่งว่างที่จะดาเนินการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
5.2 เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
5.3 ออกคาสั่งปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
5.4 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพท. ตรวจสอบตาแหน่งว่างที่จะปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

ตรวจสอบ/เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

ออกคาสั่งปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ดาเนินการสรรหาต่อไป

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ตัวอย่างแนบคาสั่ง
7.2 บัญชีแนบท้ายคาสั่ง
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
8.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
1. ชื่องาน
งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2.2 เพื่อวางแผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
3. ขอบเขตของงาน
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ
และแผนอัตรากาลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ประสานการดาเนินการ
และประเมินสภาพความต้องการอัตรากาลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา กาหนดจานวน
อัตรากาลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จัดทาแผนอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผน
อัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก กศจ. ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดทาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา นาแผนที่
จัดทาแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากาลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตรากาลัง การตัด
โอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
4. คาจากัดความ
4.1 อัตรากาลังคน หมายถึง จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา/
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
4.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ หมายถึง รองผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดทาแผนอัตรากาลังในสถานศึกษา
5.1.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผน ประกอบด้วย
1) การจัดทาข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิ.ย.)
2) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกาหนดและแนวโน้ม
การสูญเสียของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ
อัตราจ้างชั่วคราว)
3) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร
4) จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจานวนครู

ที่ขาดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด)
6) ข้อมูลพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและ
เงินรายได้สถานศึกษา
5.1.2 สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความสามารถตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้ง
วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา
5.1.3 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
5.1.4 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา
5.1.5 ดาเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากาลังโดย
1) สถานศึกษาจัดหาอัตรากาลังตามอานาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดจ้าง
บุคลากร
2) เสนอแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.2 การจัดทาแผนอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้
1) ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจานวนนักเรียนของสถานศึกษา
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร
3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกาหนดและแนวโน้มการสูญเสีย
4) จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
6) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจานวนครูที่ขาด)
5.2.2 จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้งด้านปริมาณ
และความสามารถและวิธีการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.3 เสนอแผนต่อ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.2.4 การวางแผนอัตรากาลังคนใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
5.2.5 ดาเนินการตามแผนอัตรากาลังโดย
1) ดาเนินการในส่วนที่เป็นอานาจของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น
การเกลี่ยอัตรากาลัง การจัดสรรอัตรากาลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร การ
ของบประมาณการจ้างครู
2) การเสนอความต้องการไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สถานศึกษาจัดทาข้อมูลอัตรากาลังฯ/แผนพัฒนา
อัตรากาลังฯ โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาอัตรากาลังฯ

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตรากาลัง สพท.

สพท. ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง

สพท.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลฯ
เสนอ กศจ.
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ

สพท. ดาเนินการรายงานแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ สพฐ.
สพฐ.จัดทาแผนอัตรากาลังคนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบกรอกข้อมูลความต้องการครู (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ประกอบด้วย
7.1 แบบความต้องการครูปี 53. xls
7.2 แบบสาระครูปี 53. xls
ซึ่งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 จาแนกประเภทโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประถมศึกษา รหัสที่ใช้ คือ ป.
2. ขยายโอกาส รหัสที่ใช้ คือ ข.
3. มัธยมศึกษา รหัสทีใ่ ช้ คือ ม.
และในแต่ละประเภท จาแนกนักเรียนออกเป็น 7 ขนาด คือ
1. ขนาดนักเรียน 60 คนลงมา
2. ขนาดนักเรียน 61 -120 คน
3. ขนาดนักเรียน 121 -300 คน
4. ขนาดนักเรียน 301 -500 คน
5. ขนาดนักเรียน 501 -1,500 คน
6. ขนาดนักเรียน 1,501 – 2,500 คน
7. ขนาดนักเรียน 2,501 คนขึ้นไป
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาข้อมูลในไฟล์แบบความต้องการครูให้ถูกต้อง แล้ว
จัดเรียงข้อมูลตามลาดับจากน้อยมาหามาก เมื่อเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงดาเนินการจัดทาข้อมูลในไฟล์แบบสาระ
ครู ต่อไป (ขอให้คัดลอกลาดับโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน, ข้อมูลครูฯ จ.18 (กระจายครูตามกลุ่มสาระแล้วจะต้อง
เท่ากับข้อมูลในไฟล์ความต้องการครู) ,ข้อมูลครูฯตามเกณฑ์ ก.ค.ศ., ความขาด/เกิน ตามเกณฑ์
ก.ค.ศ. ข้อควรระวังคือ จานวนความต้อ งการครูตามกลุ่มสาระจะต้องเท่ากับความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 เอกสารความต้องการอัตรากาลังครู ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
8.1.1 งบหน้า/งบหน้า(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 เกณฑ์การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
8.2.1 แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน
อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
- นักเรียน 1 -20 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 1 คน
- นักเรียน 21 -40 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 2 คน
- นักเรียน 41 -60 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 3 คน
- นักเรียน 61 -80 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 4 คน

- นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 5 คน
- นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 6 คน
8.2.2 แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
=
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
=
30 : 1
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน
=
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
=
40 : 1
จานวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม = จานวนครู(ป) อนุบาล + จานวนครู (ป) ประถมครู (ป) รวม
ครู(ป)รวม =

[(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/ + [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/
25)]
25)]
2
2

หรือ ครู (ป) รวม
=

[(ห้องอนุบาล x 30 + นักเรียน
+ (ห้องประถม x 40 + นักเรียนประถม)
อนุบาล
50
50
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 ตาแหน่ง
เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
8.2.3 แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1-ม.3 หรือ ป.1-ม.3 ดังนี้
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
= 1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง = 30 : 1
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน
= 1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง = 40 : 1
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
= 1 : 20
จานวนนักเรียน : ห้อง = 40 : 1

จานวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม = จานวนครู (ป)อนุบาล + จานวนครู(ป)ประถม + จานวนครู(ป) มัธยม
ครู(ป) รวม = [(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/ + [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/ + (ห้องมัธยม x 2)
25)]
25)]
2
2
หรือ ครู (ป) รวม
=

[(ห้องอนุบาล x 30 + นักเรียน
อนุบาล
50

+ (ห้องประถม x 40 + นักเรียน
ประถม
50

+ (ห้องมัธยม x 2)

จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,680 คนขึน้ ไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 ตาแหน่ง
เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึน้ ไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
8.2.4 แบบ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง

= 1 : 20
= 40 : 1

จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง) / จานวนครู : นักเรียน
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง) / จานวนครู : นักเรียน
= จานวนห้องเรียน x 2
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
- นักเรียน 360 - 719 คน
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน

มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 ตาแหน่ง
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 ตาแหน่ง

- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 ตาแหน่ง
เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
8.2.5 แบบ 5 การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
อัตราส่วน ครู : นักเรียน
=
1 : 12
จานวนนักเรียน : ห้อง
= 35 : 1
จานวนครูรวม
= (35 x จานวนห้องเรียน) / 12
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนครูรวม – จานวนบุคลากรสายบริหาร
จานวนบุคลากรสายบริหาร
จานวน 1 - 2 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน
จานวน 3 - 6 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 คน
จานวน 7 - 14 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 คน
จานวน 15 - 23 ห้องเรียน มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 คน
จานวน 24 ห้องเรียนขึ้นไป มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 คน
เงื่อนไข ในการคานวณตามสูตรหากมีเศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8.4 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
8.5 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
8.6 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วสนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงาน
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ปฏิบัติการ
สอน
4. คาจากัดความ
5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดรายละเอียด ข้อมูลตาแหน่งว่าง เช่น จานวนอัตรา
วิชาเอก และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครู (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ) หลักสูตร
เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชี
5.2 ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาเนินการ
สอบตามผลการสอบ
5.3 ดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
5.4 เรียกรายงานตัว เพื่อทาสัญญาจ้าง โดย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.5 กลุ่มบริหารงานบุคคลส่งสัญญาจ้างแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล
ประกาศรับสมัคร
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก

ทาสัญญาจ้างโดย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็ นผูว้ า่ จ้าง
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

สพป./สพม. ดาเนินการประกันสังคมและแจ้ง
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
8.2คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. การตรวจสอบคุณสมบัติต้องรอบคอบและถูกต้องครบถ้วน

