
 

แนวปฏิบัต ิ
การดําเนินการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
********************************** 

วิธีการดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. นําอัตราท่ีไดรับจัดสรร ตามบัญชีจัดสรรอัตรา (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 พิจารณาจัดสรรใหสถานศึกษา 
ในสังกัด ตามเง่ือนไขในการจัดสรรของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.  
ท่ีกําหนดอยางเครงครัด ดังนี้ 

 1  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนข้ึนไป ยกเวนตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออยูในแผนการควบรวม
สถานศึกษา ใหสวนราชการแตงตั้งบุคคลไดอยางตอเนื่องทันที เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญ                
ตอการบริหารงานของสถานศึกษาตลอดจนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายสําคัญของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
  2  ตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเง่ือนไขเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้ 
      2.1 ตําแหนงสําหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 

2.2 ตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 120 คนข้ึนไป และไมอยูในแผนการถายโอนใหแก               
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสตูล 
ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย               
และในพ้ืนท่ีพิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพ้ืนท่ีในเขตชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

2.4 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในโรงเรียนการศึกษา
เพ่ือคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project หรือโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  

หลักการพิจารณาจัดสรร 

  ให สพท. และ สศศ. ดําเนินการตามแนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังตอไปนี้ 
  1. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จัดสรรใหโรงเรียนตามเง่ือนไข ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 120 คนข้ึนไป ซ่ึงไมอยูในแผนการถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา 

1.2 โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต (จังหวัดสตูล 
ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย และ
ในพ้ืนท่ีพิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพ้ืนท่ีในเขตชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอ            
กับประเทศเพ่ือนบาน 
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1.3 โรงเรียนการศึกษาเพ่ือคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห และโรงเรียน                     
ตามโครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project 
หรือโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 

1.4 ตําแหนงท่ีเหลือจากการจัดสรร ตามขอ 1.1, 1.2 และ 1.3 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ. รายงานสงคืน สพฐ.  

2. ตําแหนงครูผูสอน ดําเนินการจัดสรรอัตราตามลําดับ ดังนี้ 
2.1 จัดสรรใหสถานศึกษา เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการตาง ๆ ดังนี้   

1 นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน  ตามบัญชีจัดสรรฯ 
2 นักศึกษาทุนโครงการ สควค.    จํานวน  ตามบัญชีจัดสรรฯ  
3 นิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุนท่ี 30               จํานวน  ตามบัญชีจัดสรรฯ 

2.2 อัตราท่ีเหลือจาก ขอ 2.1 จัดสรรใหโรงเรียนตามเง่ือนไข ดังนี้ 
1 จัดสรรใหโรงเรียนท่ีมี จํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนข้ึนไป ท่ีมีอัตรากําลังครู                      

ต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
2 จัดสรรใหโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต (จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี 
และสะบายอย และในพ้ืนท่ีพิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพ้ืนท่ีในเขตชายแดนท่ีมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 

3 โรงเรียนการศึกษาเพ่ือคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสง เคราะห และโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project หรือ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 

2.3 เม่ือจัดสรรอัตราใหโรงเรียนตามเง่ือนไขท่ี คปร. และ ก.ค.ศ. กําหนดแลว สงวนอัตราไว
รอยละ 25 เพ่ือดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 
และรอยละ 50 กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                          
ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 

 
ตัวอยาง บัญชีจัดสรรคืนอัตราขาราชการครูท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
ตัวอยาง    สพป.กระบ่ี มีอัตราคงเหลือจากขอ 2.1  เทากับ  82  อัตรา 

วิธีคิด   82 x 25%  เทากับ  20.5  อัตรา 
ดังนั้น อัตราท่ีจะสงวนไวสอบคัดเลือก ว 16 จํานวน 21 อัตรา (คํานึงดวยวาการสงวนอัตราสอบ

คัดเลือก ว 16 /ว 17 ตองเปนสถานศึกษาตามเง่ือนไข คปร. และ ก.ค.ศ. กําหนด  
2.4 อัตราท่ีเหลือจาก ขอ 2.3 นําไปบริหารจัดการตามความสาํคัญจําเปน (รับยาย/โอน/สอบแขงขันฯ  
2.5 จัดทําขอมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราใหสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบ

รายงานท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

ไดรับ

จัดสรรคืน ตองเกลี่ย

จํานวน ตําแหนง ตําแหนง ไดรับเพิ่มจาก ให

ทั้งสิ้น ผูบริหาร ของเขต สพท.อื่น รวม บรรจุโครงการ บรรจุโครงการ บรรจุโครงการ บริหารจัดการ สพท. อื่น

(1) (2) (3) (4) (5) ผลิตครูพัฒนา เพชรในตม สควค. (ใชตัวเลขในชองนี้

(2)+(5) (3)+(4) ทองถิ่น คํานวณ 25% (ว16/ว17)

1 สพป.กระบี่ 12 109 121 121 12 109 109 27 82

2 สพป.กรุงเทพมหานคร 3 52 55 35 3 32 32 9 23 20

เขตตองดําเนินการ

ผอ. ครูผูสอน รวม

ลําดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต

จํานวนอัตรา ประกอบดวย

เกษียณอายุราชการ ตําแหนงครูผูสอน

ของเขตพื้นที่การศึกษา
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กรณีที่ 1   สพท. ไดรับจัดสรรอัตราคืน มากกวา จํานวนอัตราเกษียณ   
     ใหดําเนินการจัดทํารายละเอียด จํานวน 3 รายการ ไดแก 1. แบบ คปร. รวม  2. แบบ คปร. เพ่ิม 

และ 3. แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แบบ คปร. รวม   
      รายงานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการทุกตําแหนง (ตาราง

ดานซาย และ ตําแหนงท่ีไดรับการจัดสรรทุกตําแหนง (ตารางดานขวา โดยระบุในชองหมายเหตุ ดังนี้  
1.1 ไดรับจัดสรรคืน (กรณีเปนตําแหนงเกษียณอายุราชการของ สพท. ใหระบุชองหมายเหตุ  

“ไดรับจัดสรรคืน” 
        หาก สพท. ไมสามารถบริหารจัดการอัตราได เนื่องจาก ไมมี ร.ร. ท่ีมีอัตรากําลัง 

ต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กําหนดเงื่อนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ที่มีนักเรียน
ตั้งแต 120 คนขึ้นไป, ร.ร. พ้ืนท่ีพิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร.หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, 
บรรจุ น.ศ. ทุน และไมประสงคจะรับจัดสรรคืนอัตรา ใหกรอกขอมูลในชอง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ 
และในชอง หมายเหตุ ใหระบ ุ“สงคืน” 

1.2 ไดรับจัดสรรเพ่ิม กรณีไดรับจัดสรรเกลี่ยอัตราจาก สพท. อ่ืน ใหระบุชองหมายเหตุ 
“รับเพ่ิมจาก สพท.อ่ืน” 

        หาก สพท. ไดรับจัดสรรเพ่ิม แลวไมสามารถบริหารจัดการอัตราได เนื่องจาก ไมมี ร.ร. 
ท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเง่ือนไข คปร. (คปร. กําหนดเง่ือนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ท่ีมี
นักเรียนตั้งแต 120 คนข้ึนไป, ร.ร. พ้ืนท่ีพิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร. หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, 
บรรจุ น.ศ. ทุน  ใหกรอกขอมูลในชอง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ วา “ไมมี ร.ร. ต่ํากวาเกณฑ”/              
“ไมมี ร.ร. ท่ีมี นร. ตั้งแต 120 คน ข้ึนไป” และในชองหมายเหตุ “ไมรับเพ่ิม” 

1.3 ขอมูลปริมาณงานสถานศึกษา ใชขอมูลความขาดครูตามเกณฑ ก.ค.ศ. ณ ปจจุบัน 
(ท้ังนี้ ใหหักอัตราเกษียณอายุราชการ ป 2563 ออกไปกอนการคํานวณครู  

1.4 หากจัดสรรอัตราใหสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. และนักเรียน 
นอยกวา 120 คน ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษหรืออยูในโครงการตาง ๆ ขอใหระบุในชอง หมายเหตุ ดวยวา
สถานศึกษาตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษใดหรือเปนโครงการพิเศษใด เชน เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา  
ในพ้ืนท่ีชายแดน พระราชดําริ โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ เปนตน 

1.5 เงินเดือน ระบุตามบัญชีถือจาย กรณีเงินเต็มข้ันและสไลดไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไป 
เชน ผูเกษียณเงินเดือนเต็มข้ันในอันดับ คศ. 3 และสไลดไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ใหใสวาอยูอันดับ คศ. 3 
อยางเดียว ไมตองใส คศ. ตามเงินเดือน หรือวงเล็บ เปนตน 

ตาราง แบบ คปร. รวม 

 

ลําดับ

ที่ ตําแหนง ตําแหนง จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน หมายเหตุ

เลขที่ อันดับ ขั้น เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค .ศ . พื้นที่พิเศษ

1 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง 1 คศ.4 60,150 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง 1 คศ.4 60,150 351 -3 ไดรับจัดสรรคืน

2 คร/ูร.ร.บานสอง/อ.สาม 2 คศ.3 47,660 ครูผูชวย/ร.ร.บานสอง/อ.สาม 2 คศ.3 47,660 110 -2 เสี่ยงภัย ไดรับจัดสรรคืน

3 คร/ูร.ร.บานสาม/อ.สี่ 3 คศ.3 42,330 ครูผูชวย/ร.ร.บานสาม/อ.สี่ 3 คศ.3 42,330 94 -2 พระราชดําริ ไดรับจัดสรรคืน

4 คร/ูร.ร.บานสี่/อ.หา 4 คศ.3 45,290 ครูผูชวย/ร.ร.บานเกา/อ.สอง 4 คศ.3 45,290 653 -1 ไดรับจัดสรรคืน

5 ครู /ร.ร.บานหา/อ.หก 5 คศ.2 39,100 ครูผูชวย/ร.ร.บานสิบ/อ.หนึ่ง 5 คศ.2 39,100 750 -2 ไดรับจัดสรรคืน

ครูผูชวย/ร.ร.บานหก/อ.หา 631 -3 รับเพิ่มจาก สพท.อื่น

ครูผูชวย/ร.ร.บานเจ็ด/อ.หนึ่ง 1,520 -7 รับเพิ่มจาก สพท.อื่น

ไมมี ร.ร. ที่มี นร. ตั้งแต 120 คนขึ้นไป ไมรับเพิ่ม

ไมมีร.ร.ต่ํากวาเกณฑ ไมรับเพิ่ม

รวม 234,530 รวม 234,530

ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ
เงินเดือน

ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
เงินเดือน

รวมตําแหนงเกษียณอายุราชการ  5  อัตรา / รวมเปนเงิน   234,530 บาท
ไดรับจัดสรรรวม 9 อัตรา (ไดรับจัดสรรคืน 5 อัตรา) 

รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 4 อัตรา

ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63 ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูลครู ณ ปจจุบัน)
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2. แบบ คปร. เพ่ิม  
  รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม ซ่ึงจะไดรับเพ่ิมจาก สพท. อ่ืน  

ตองเปนสถานศึกษาท่ีเปนไปตามเง่ือนไข คปร. และมีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. เทานั้น 
ตาราง แบบ คปร. เพ่ิม 

 
 

3. แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา 
      รายงานขอมูลปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหมเทานั้น (ตามขอ 2 

ขางตน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาขออนุมัติกําหนดตําแหนงจาก ก.ค.ศ. (สภาพอัตรากําลังใหหักจํานวน
เกษียณอายุป 63 ออกกอน  

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

ที่ ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ ตําแหนง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ ตําแหนง จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน หมายเหตุ

เลขที่ อันดับ ขั้น เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค.ศ. พื้นที่พิเศษ

ครูผูชวย/ร.ร.บานหก/อ.หา 631 -3 รับเพิ่มจาก สพท.อื่น

ไมตองกรอกขอมูล ครูผูชวย/ร.ร.บานเจ็ด/อ.หนึ่ง 1,520 -7 รับเพิ่มจาก สพท.อื่น

ครูผูชวย/ร.ร.บานแปด/อ.สอง 2,578 -12 รับเพิ่มจาก สพท.อื่น

ไมมี ร.ร. ที่มี นร. ตั้งแต 120 คนขึ้นไป ไมรับเพิ่ม

ไมมีร.ร.ต่ํากวาเกณฑ ไมรับเพิ่ม

เงินเดือน

หนวยงานทางการศึกษา /ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป '63 ที่ คปร .จัดสรรคืน หนวยงานทางการศึกษา/ตําแหนงที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูลครู ณ ปจจุบัน)

ไมตองกรอก

เงินเดือน
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กรณีที่ 2   สพท. ไดรับจดัสรรอัตราคืน นอยกวา จํานวนอัตราเกษียณ  
           ใหดําเนินการจัดทํารายละเอียด จํานวน 2 รายการ ไดแก 1. แบบ คปร. รวม และ 2. แบบ คปร. เกลี่ย
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แบบ คปร. รวม 

                รายงานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครูเกษียณท่ีอายุราชการทุกตําแหนง (ตาราง
ดานซาย และตําแหนงท่ีไดรับการจัดสรรทุกตําแหนง (ตารางดานขวา โดยระบุในชองหมายเหตุ ดังนี้  

1.1 ไดรับจัดสรรคืน (กรณีเปนตําแหนงเกษียณอายุราชการของ สพท. ใหระบุชองหมายเหตุ  
“ไดรับจัดสรรคืน” 
                  หาก สพท. ไมสามารถบริหารจัดการอัตราได เนื่องจาก ไมมี ร.ร. ท่ีมีอัตรากําลัง 
ต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเง่ือนไข คปร. (คปร. กําหนดเง่ือนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ท่ีมีนักเรียนตั้งแต 
120 คนข้ึนไป, ร.ร. พ้ืนท่ีพิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร.หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, บรรจุ น.ศ. ทุน  
และไมประสงคจะรับจัดสรรคืนอัตรา ใหกรอกขอมูลในชอง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ และในชอง  
หมายเหตุ ใหระบุ “สงคืน” 

1.2 ตําแหนงท่ีตองเกล่ียให สพท. อ่ืน ใหระบุชองหมายเหตุ “เกล่ียให สพท.อ่ืน” 
 ตาราง แบบ คปร. รวม 

 
 

2. แบบ คปร. เกล่ีย  
 รายงานเฉพาะตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครูที่เกษียณอายุราชการทุกตําแหนง 

ท่ีตองเกลี่ยให สพท. อ่ืน  
ตาราง แบบ คปร. เกล่ีย 

 

----------------------------------------- 

 
 
 
 

ลําดับ

ที่ ตําแหนง ตําแหนง จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน หมายเหตุ

เลขที่ อันดับ ขั้น เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค .ศ . พื้นที่พิเศษ

1 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานนานวน/อ.สนม 1 คศ.4 60,150 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง 1 คศ.4 60,150 560 -2 ไดรับจัดสรรคืน

2 คร/ูร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม 2 คศ.3 47,660 ครูผูชวย/ร.ร.บานสอง/อ.สาม 2 คศ.3 47,660 85 -1 ทุรกันดาร ไดรับจัดสรรคืน

3 คร/ูร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม 3 คศ.3 42,330 ครูผูชวย/ร.ร.บานสาม/อ.สี่ 3 คศ.3 42,330 120 -2 ไดรับจัดสรรคืน

4 คร/ูร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม 5555 คศ.3 45,290 คร/ูร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม 5555 คศ.3 45,290 180 1 สงคืน

5 คร/ูร.ร.บานคลองทอม/อ.คลองทอม 284 คศ.2 39,100 คร/ูร.ร.บานคลองทอม/อ.คลองทอม 284 คศ.2 39,100 1,520 2 เกลี่ยให สพท.อื่น

รวม 234,530 รวม 234,530

ไดรับจัดสรรรวม  4 อัตรา (ไดรับจัดสรรคืน 4 อัตรา) 

คงไวเกลี่ยให สพท. อื่น 1 อัตรา
รวมตําแหนงเกษียณอายุราชการ  5  อัตรา / รวมเปนเงิน   234,530 บาท

ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ

ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63 ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูล ณ ปจจุบัน)ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร

เงินเดือน เงินเดือน

ลําดับ

ที่ ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ ตําแหนง ตําแหนง จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน หมายเหตุ

เลขที่ อันดับ ขั้น เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค.ศ. พื้นที่พิเศษ

1 คร/ูร.ร.บานคลองทอม/อ.คลองทอม 284 คศ.2 39,100 ไมตองกรอกขอมูล

เงินเดือน เงินเดือน
ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ

หนวยงานทางการศึกษา/ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63  ที่ คปร.จัดสรรคืน หนวยงานทางการศึกษา /ตําแหนงที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูลครู ณ ปจจุบัน )
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กรณีที่ 3   สพท. ไดรับจัดสรรอัตราคืน เทากับ จํานวนอัตราเกษียณ  
      ใหดําเนินการจัดทํารายละเอียด จํานวน 1 รายการ ไดแก แบบ คปร.รวม รายละเอียดดังตอไปนี้ 

แบบ คปร. รวม 

      รายงานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการทุกตําแหนง (ตาราง
ดานซาย และตําแหนงท่ีไดรับการจัดสรรทุกตําแหนง (ตารางดานขวา โดยระบุในชองหมายเหตุ  “ไดรับจัดสรรคืน” 
                หาก สพท. ไมสามารถบริหารจัดการอัตราได เนื่องจาก ไมมี ร.ร. ท่ีมีอัตรากําลัง ต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. 
หรือ ไมมี ร.ร. ตามเง่ือนไข คปร. (คปร. กําหนดเง่ือนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ท่ีมีนักเรียนตั้งแต 120 คนข้ึนไป, 
ร.ร. พ้ืนท่ีพิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร.หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, บรรจุ น.ศ. ทุน และ
ไมประสงคจะรับจัดสรรคืนอัตรา ใหกรอกขอมูลในชอง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ และในชอง หมายเหตุ 
ใหระบุ “สงคืน” 

ตาราง แบบ คปร. รวม 
 

 

   

 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

ที่ ตําแหนง ตําแหนง จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน หมายเหตุ

เลขที่ อันดับ ขั้น เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค .ศ . พื้นที่พิเศษ

1 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง 1 คศ.3 60,150 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง 1 คศ.3 60,150 560 -2 ไดรับจัดสรรคืน

2 คร/ูร.ร.บานสอง/อ.สาม 2 คศ.3 47,660 ครูผูชวย/ร.ร.บานสอง/อ.สาม 2 คศ.3 47,660 71 -2 เสี่ยงภัย ไดรับจัดสรรคืน

3 คร/ูร.ร.บานสาม/อ.สี่ 3 คศ.2 42,330 ครูผูชวย/ร.ร.บานสาม/อ.สี่ 3 คศ.2 42,330 99 -2 รวมพัฒนา ไดรับจัดสรรคืน

4 คร/ูร.ร.บานสี่/อ.หา 4 คศ.3 45,290 ครูผูชวย/ร.ร.บานสิบ/อ.หนึ่ง 4 คศ.3 45,290 750 -2 ไดรับจัดสรรคืน

5 คร/ูร.ร.บานหา/อ.หก 5 คศ.2 39,100 คร/ูร.ร.บานหา/อ.หก 5 คศ.2 39,100 261 2 สงคืน

รวม 234,530 รวม 234,530

ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูล ณ ปจจุบัน)

ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ
เงินเดือน

ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
เงินเดือน

ไดรับจัดสรรรวม 5 อัตรา (ไดรับจัดสรรคืน 5 อัตรา)รวมตําแหนงเกษียณอายุราชการ  5  อัตรา / รวมเปนเงิน   234,530 บาท

ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63 ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร
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หลักการพิจารณาจัดสรร (ตอ  

3. หาก สพท. ท่ีไดรับจัดสรรอัตราคืนไมสามารถบริหารจัดการได  
เนื่องจาก ไมมี ร.ร. ท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเง่ือนไข คปร.  

(คปร. กําหนดเง่ือนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ท่ีมีนักเรียนตั้งแต 120 คนข้ึนไป, ร.ร. พ้ืนท่ีพิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ,  
ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร. หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, บรรจุ น.ศ. ทุน  และบริหารจัดการใหโรงเรียนทุกโรงเรียน 
ไมมีความขาดครูแลว ขอใหสงวนอัตราวางดังกลาวพรอมรายงานสงคืนอัตราให สพฐ. ตามตาราง แบบสงคืน 

ตาราง แบบสงคืน 

 

4. นําผลการพิจารณาจัดสรรอัตราเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. แตงตั้ง แลวแตกรณี 

5. จัดสงแบบรายงานขอมูลเกษียณอายุราชการ (บัญชีรายละเอียดท่ีสงมาดวย 3               
พรอมรายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. แตงตั้ง แลวแตกรณี  ให สพฐ. ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 
15 ตุลาคม 2563 จํานวน 1 ชุด และทางอีเมล plankruks@hotmail.com  

ลําดับ ตําแหนง ประเภท สาเหตุ หมายเหตุ

ที่ เลขที่ ตําแหนง สงคืน

อันดับ เงินเดือน

1 คร/ูร.ร.วัดนอย/อ.เฉลิมพระเกียรติ 56874 คศ.4 60,150 ตําแหนงเกษียณ 63 นักเรียนไมถึง 120 คน

2 คร/ูร.ร.บานโคก/อ.บานโคก 3894 คศ.2 38,620 ตําแหนงเกษียณ 63 นักเรียนไมถึง 120 คน

3 คร/ูร.ร.บานตลาดควาย(ประชานุกูล)/อ.จอมบึง 934 คศ.3 58,260 ตําแหนงเกษียณ 63 ไมมีโรงเรียนที่ขาดเกณฑ

3 อัตรารวมทั้งสิ้น

ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
ขั้นเงินเดือน

mailto:plankruks@hotmail.com

