แผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
กำรวำงแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงจัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรอัตรำกำลัง ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้อย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรวำงแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะเป็น
ประโยชน์และสำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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แผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจาปี พ.ศ.2564
…………………………………………..
1. ความสาคัญและความหมาย
การวางแผนอัตรากาลังบุ คลากร ถือเป็นกระบวนการที่สาคัญของหน่วยงานที่จาเป็นต้องมี
การดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนอัตรากาลังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการวางแผนอัตรากาลังบุคลากร จะเป็นการสร้างหลักประกันในเสถียรภาพ
และความต่อเนื่องในการดาเนินงานของหน่วยงานว่าหน่วยงานจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม
การวางแผนอัตรากาลังบุคลากรสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะ
วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนเพื่อใช้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมี
สภาพอัตรากาลังที่ขาดเกณฑ์ ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากาลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณา
ในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูสาเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจานวน
มากดั ง นั้ น การวางแผนก าลั ง คนส าหรั บ ข้ าราชการครู จึง ควรแก้ปั ญ หาในเรื่อ งจานวนและคุ ณภาพของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปในคราวเดียวกัน
กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขัน ธ์ เขต 2
ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนอัตรากาลังบุคลากรดังกล่าว จึงจัดทาแผนอัตรากาลัง ข้าราชการครู
และบุคลากร ประจาปี 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ย นแปลงไป ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.2 เพื่อกาหนดแนวทาง/มาตรฐานในการบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลัง
เกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์
2.3 เพื่อวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงาน
3. แนวคิดในการวางแผนอัตรากาลังคน
3.1 ทาให้ องค์กรสามารถที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้มีการคาดการณ์ก็จะได้มีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ปัญหาที่องค์การจะเผชิญในอนาคตด้านกาลั งคนลดความรุนแรงลงได้ ยั งผลให้
องค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
3.2 ทาให้องค์กรสามารถที่จะปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ให้มีความเหมาะสมกับงาน ระยะเวลา เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ทาให้องค์กรสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละ
ระดับความรับผิดชอบได้ ช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน

2

3.4 ทาให้องค์กรทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทาให้มีการปรับการใช้กาลังคนให้ยืดหยุ่นตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.5 เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับกระบวนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร แผนทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
จากแนวคิ ด กระบวนการวางแผนก าลั ง คน สามารถน ามาก าหนดแนวทางการวางแผน
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
1. การกาหนดปริมาณงานในสถานศึกษา แบ่งงานออกเป็น 3 ด้าน
1.1 ปริมาณงานด้านการบริหาร หมายถึงจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานด้านการบริหารใน
สถานศึกษาในหนึ่งสัปดาห์ของผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษา
1.2 ปริมาณงานด้านการสอน เป็นปริมาณงานที่สามารถรวบรวมได้จากข้อมูลจานวน
นักเรียนในปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยนับจานวนนักเรียนแยกตามระดับในแต่ละชั้นและแต่ละ
ห้องเรียน จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสอนในหนึ่งสัปดาห์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง
1.3 ปริ ม าณอื่ น หมายถึ ง ปริ ม าณงานอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากงานด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษา และปริมาณงานด้านการสอน ได้แก่ จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาห์
ของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ที่มีชั่ว โมงปฏิบัติงาน
สนับสนุนการสอน
2. การกาหนดปริมาณงานที่คนหนึ่งคน ทาได้ในหนึ่งหน่วยเวลา
การกาหนดปริมาณงานที่คนหนึ่งคน ทาได้ในหนึ่งหน่วยเวลา หมายถึง การกาหนดปริมาณ
งานประเภทต่าง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ งานบริหารสถานศึกษา งานสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานสนับสนุนการสอนซึ่งในการกาหนดปริมาณงานที่คนหนึ่งคน สามารถปฏิบัติได้ในหนึ่งหน่วยเวลา
ของการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษานี้ เป็นการกาหนดจากเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. การวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
การวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นการกาหนด
จากเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนด และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
4.1 เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปัจจุบัน ก.ค.ศ. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. กำหนดให้สถำนศึกษำมีอัตรำกำลังตำมสำยงำน ได้แก่ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ สำยงำน
กำรสอน และสำยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ ซึ่งกำหนดเป็น 2 กรณี ดังนี้
1.1 สถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมำ
1.2 สถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป
2. กลุ่ มสถำนศึกษำ หมำยถึง สถำนศึ กษำในสั งกั ด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น
พื้น ฐำนที่มี ก ำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนแบบรวมสถำนศึ ก ษำตั้ งแต่ 2 แห่ ง ขึ้ น ไป ตำมประกำศส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือ กศจ.
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3. ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของครู จำแนกเป็น ชั่วโมงตำมตำรำงสอน ระดับ ปฐมวัย ไม่ต่ำกว่ำ
6 ชม./สัปดำห์ ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 12 ชั่วโมง/สัปดำห์ และงำนสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่ำ 8 ชั่วโมง/สัปดำห์
4. กำรกำหนดสำขำวิชำเอกในสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำเอก
5. จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน พิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน ดังนี้
5.1 ระดับปฐมวัย
(ชั้นอนุบำล 1-3)
กำหนด 30 คน ต่อห้อง
5.2 ระดับประถมศึกษำ
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6) กำหนด 30 คน ต่อห้อง
5.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3) กำหนด 35 คน ต่อห้อง
5.4 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6) กำหนด 35 คน ต่อห้อง
กำรคิดจำนวนห้องเรียน กรณีจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้
คิดเพิ่มอีก 1 ห้อง เช่น ชั้น อนุบำล 1 มีนักเรียน 38 คน (มีเศษ 8 คน) จะคิดเป็น 1 ห้อง และชั้นอนุบำล 2
มีนักเรียน 45 คน (มีเศษ 15 คน) จะคิดเป็น 2 ห้อง รวมจำนวนห้องที่จะนำไปคำรวณอัตรำกำลังระดับ
ปฐมวัย จำนวน 3 ห้อง
6. กำหนดเวลำเรี ย นต่อ สั ป ดำห์ ตำมหลั กสู ตรกำรศึก ษำปฐมวั ย และหลั กสู ตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำหรับกำรคำนวณอัตรำกำลังตำมเกณฑ์อัตรำกำลัง ดังนี้
ระดับกำรศึกษำ
ชั่วโมงเรียนตำมหลักสูตรต่อปี
ชั่วโมงเรียนตำมหลักสูตรต่อสัปดำห์
ปฐมวัย
ไม่น้อยกว่ำ 800 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
ประถมศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ชั่วโมง
25 ชั่วโมง
มัธยมศึกษำตอนต้น
ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ไม่น้อยกว่ำ 1,400 ชั่วโมง
35 ชั่วโมง
7. กำรคำนวณอัตรำกำลัง ให้คำนวณตำมสำยงำน ดังนี้
7.1 สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
7.1.1 สถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมำ ไม่กำหนดอัตรำกำลังให้
ยกเว้นสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และ 4
อำเภอในจั ง หวั ดสงขลำ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ ำย้อ ย) และในพื้นที่ พิเ ศษ เสี่ ย งภั ย
ทุรกันดำร ชนกลุ่มน้อย เกำะ ภูเขำ และพื้นที่ในเขตชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน (ตำม
ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำในเขตพื้ นที่พิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) โรงเรียน
ตำมโครงกำรพระรำชดำริ หรือโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project)
หรือโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล หรือโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ให้กำหนดอัตรำกำลังสำยงำนบริหำร
สถำนศึกษำ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ
7.1.2 สถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้ งแต่ 41 คนขึ้ นไป (ทุกพื้น ที่) ให้ กำหนด
อัตรำกำลังสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้
อัตรำกำลังสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
จำนวนนักเรียน
รวม
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
41-119 คน
1 อัตรำ
1 อัตรำ
120-719 คน
1 อัตรำ
1 อัตรำ
2 อัตรำ
720-1,079 คน
1 อัตรำ
2 อัตรำ
3 อัตรำ
1,080-1,679 คน
1 อัตรำ
3 อัตรำ
4 อัตรำ
1,680 คนขึ้นไป
1 อัตรำ
4 อัตรำ
5 อัตรำ
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โดยกำหนดให้ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติกำรสอนไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/
สัปดำห์ และตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติกำรสอนไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์
ทั้งนี้ กลุ่มสถำนศึกษำ ถือเป็นเพียงหนึ่งสถำนศึกษำ และกลุ่มสถำนศึกษำที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 41 คนขึ้นไป ให้กำหนดอัตรำกำลังสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ตำมข้อ 7.1.2
7.2 สำยงำนกำรสอน
7.2.1 สถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมำ
กำหนดอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนในสถำนศึกษำ ตำมแต่กรณีดังนี้
(1) เปิดสอนระดับปฐมวัยและหรือประถมศึกษำ กำหนดอัตรำกำลังตำมจำนวน
นักเรียน ดังนี้
จำนวนนักเรียน
อัตรำกำลังสำยงำนกำรสอน
1 – 40 คน
1-4 อัตรำ
41 – 80 คน
6 อัตรำ
81 – 119 คน
8 อัตรำ
(2) สถำนศึกษำที่ เปิดสอนระดับมัธ ยมศึกษำ ให้ กำหนดอัตรำกำลั ง โดยนำ
จำนวนห้องเรียนแต่ระดับกำรศึกษำ ชั่วโมงเรียนตำมหลักสูตร และชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของครู มำคำนวณ
ตำมสูตร ดังนี้
อัตรำกำลัง = จำนวนห้องเรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ X ชั่วโมงตำมหลักสูตรต่อสัปดำห์
ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของครู 1 คนต่อสัปดำห์ (20 ชั่วโมง)
เมื่อคำนวณอัตรำกำลังในแต่ละระดับกำรศึกษำแล้ว ให้นำมำรวมกันเพื่อ
กำหนดเป็นอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนของสถำนศึกษำนั้น ๆ
(3) โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้กำหนดอัตรำกำลัง ดังนี้
(3.1) ระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษำ ให้ นำจำนวนนักเรียน
ระดับปฐมวัยรวมกับจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษำ แล้วกำหนดอัตรำกำลังตำมตำรำงข้อ (1)
(3.2) ระดับมัธยมศึกษำ ให้นำจำนวนห้องเรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ
ชั่วโมงเรียนตำมหลักสูตร และชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของครู มำคำนวณตำมสูตร ดังนี้
อัตรำกำลัง = จำนวนห้องเรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ X ชั่วโมงตำมหลักสูตรต่อสัปดำห์
ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของครู 1 คนต่อสัปดำห์ (20 ชั่วโมง)
เมื่อคำนวณอัตรำกำลังตำมข้อ (3.1) และข้อ (3.2) แล้ว ให้นำผลกำรคำนวณ
มำรวมกันเป็นอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนของสถำนศึกษำนั้น ๆ
ทั้งนี้ สำหรับสถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-40 คน ให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำวำงแผนและกำหนดอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอน เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดพิจำรณำ โดยคำนึงถึงภำระงำน บริบทของสถำนศึกษำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คุณภำพของผู้เรียน
แผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัด และอัตรำกำลังของสถำนศึกษำนั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด
7.2.2 สถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป
กำหนดอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนในสถำนศึกษำ โดยนำจำนวนห้องเรียนแต่
ละระดับกำรศึกษำ ชั่วโมงเรียนตำมหลักสูตร และชั่วโมงกำรปฏิบัติของครู มำคำนวณสำมสูตร ดังนี้
อัตรำกำลัง = จำนวนห้องเรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ X ชั่วโมงตำมหลักสูตรต่อสัปดำห์
ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของครู 1 คนต่อสัปดำห์ (20 ชั่วโมง)
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เมื่อคำนวณอัตรำกำลังในแต่ละระดับกำรศึกษำแล้ว ให้นำมำรวมกันเพื่อกำหนด
เป็นอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนของสถำนศึกษำนั้น ๆ
กำรคำนวณอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนรวมทุกระดับกำรศึกษำ หำกมีเศษตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป ให้คิดอัตรำเพิ่มขึ้นเป็น 1 อัตรำ
กรณีโรงเรียนสำขำ (ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด) ให้
คำนวณอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนแยกออกจำกโรงเรียนหลัก ตำมเกณฑ์อัตรำกำลังนี้ แล้วจึงนำมำรวมกัน
เป็นอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอนของโรงเรียนหลัก
7.3 สำยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ
กำหนดอัตรำกำลังสำยงำนสนับสนุนกำรศึกษำในสถำนศึกษำ โดยพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมจำเป็น และภำระงำนของสถำนศึกษำ ดังนี้
อัตรำกำลังสำยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียน
พนักงำนรำชกำร/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
อัตรำจ้ำง
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
1-359 คน
1 อัตรำ
360-719 คน
1 อัตรำ
720-1,079 คน
2 อัตรำ
1,080-1,679 คน
3 อัตรำ
ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป
4 อัตรำ
8. กำรกำหนดอัตรำกำลังในสถำนศึกษำปกติที่มีเด็กพิกำรเรียนรวม
ให้ ก ำหนดอัต รำกำลั ง เพิ่ ม จำกอั ต รำก ำลั ง ข้ ำ รำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำใน
สถำนศึกษำ ตำมข้อ 7 เป็ นพนักงำนรำชกำร หรืออัตรำจ้ำงครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร ตำมควำมเหมำะสมกับ
จำนวนเด็กพิกำร ประเภทของควำมพิกำร และภำระงำนของสถำนศึกษำนั้น
กรณีที่มีควำมจำเป็นที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องกำหนดกรอบอัตรำกำลังต่ำงไป
จำกเกณฑ์ นี้ ให้ คณะกรรมกำรศึก ษำธิ กำรจั งหวัด เสนอเหตุผ ลควำมจำเป็ นและแนวทำงกำรพั ฒ นำต่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก่อนเสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป
4.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลกปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในความเป็นไทย มีระเบียบ
วินัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยกาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น ดังนี้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้จัดเวลาเรียนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6) จัดเวลาเรียนเป็นรายปี เวลาเรียน
ทั้งหมดไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1-3) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค เวลา
เรียนทั้งหมดไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็น
หน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
3. ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
เวลาเรีย นทั้งหมดไม่น้ อยกว่า 3,600 ชั่วโมง/ปี มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้าหนักของ
รายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
5. วิธีดาเนินการ
5.1 การจัดทาแผนอัตรากาลังในสถานศึกษา
5.1.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผน ประกอบด้วย
(1) การจัดทาข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน 25 มิถุนายน (10 มิ.ย.เดิม)
(2) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกาหนดและแนวโน้มการสูญเสีย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว)
(3) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร
(4) จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
(5) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจานวนครูที่
ขาดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด)
(6) ข้อมูลพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงิน
รายได้สถานศึกษา
5.1.2 สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้า นปริมาณและความสามารถตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้ง
วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา
5.1.3 จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงความ
ต้องการทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการดาเนินการ
5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
5.1.5 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา
5.1.6 ดาเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากาลังโดย
1) สถานศึกษาจัดหาอัตรากาลังตามอานาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัด
จ้างบุคลากร
2) เสนอแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.2 การจัดทาแผนอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้
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(1) ข้อมูล 25 มิถุนายน (10 มิ.ย.เดิม) ด้านบุคลากรและจานวนนักเรียนของ
สถานศึกษา
(2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร
(3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกาหนดและแนวโน้มการสูญเสีย
(4) จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
(5) ข้อมูลพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
(6) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจานวนครูที่ขาด)
5.2.2 วางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
จานวนนักเรียน 1-40 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจสอบจานวน
นักเรียนในสถานศึกษา จากระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 แล้วพบว่า มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีจานวน
นักเรียนตั้งแต่ 1-40 คน มีจานวน 2 โรงเรียน และ 2 สาขา ดังนี้
(1.1) โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม อาเภอกุยบุรี
จานวนนักเรียน 36 คน
(1.2) โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น อาเภอสามร้อยยอด จานวนนักเรียน 33 คน
(1.3) โรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา จานวนนักเรียน 14 คน
(1.4) โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร
จานวนนักเรียน 32 คน
(2) ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รี ขั นธ์ เขต 2 ได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนและและกาหนดอัตรากาลังสายงานการสอนในสถานศึกษา ที่มี่จานวนนักเรียน
1-40 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณา ตามคาสั่ งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ 160/2564 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาวางแผนกาหนดอัตรากาลังสาย
งานการสอนในสถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียน 1-40 คน โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ การกาหนดอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ประกอบกับภาระงาน บริบท
ของสถานศึกษา และคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบกาหนดอัตรากาลั งสายงานการสอนใน
สถานศึกษาที่มีจ านวนนั กเรียน 1 - 40 คน กาหนดให้ มีอัตรากาลั งสายงานการสอนตามที่คณะกรรมการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ ดังนี้
ที่
โรงเรียน
อาเภอ
นักเรียน ห้องเรียน ภาระงาน
บริบท
อัตราที่
(คน)
(ห้อง)
กาหนด
1 สามแยกป่าถล่ม กุยบุรี
36
9
อ.1-ป.6 ปกติ
4 อัตรา
2 บ้านสิบสองหุ้น สามร้อยยอด
33
9
อ.1-ป.6 ปกติ
4 อัตรา
3 ชลประทาน
ปราณบุรี
14
6
ป.1-ป.6 -การเดินทาง
4 อัตรา
ปราณบุรี
(ไม่ครบทุก ยากลาบากครู
สาขาวังปลา
ระดับชั้น) ใช้เรือรับส่ง นร.
-ร.ร.พื้นที่พิเศษ
ตามประกาศฯ
4 บ้านเนินพยอม หัวหิน
32
8
อ.2-ป.6 ปกติ
4 อัตรา
สาขาบึงนคร

8

5.2.2 จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้ง
ด้านปริมาณและความสามารถและวิธีการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.3 เสนอแผนต่อ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.2.4 การวางแผนอัตรากาลังคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
5.2.5 ดาเนินการตามแผนอัตรากาลังโดย
(1) ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เป็ น อานาจของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา เช่ น
การเกลี่ยอัตรากาลัง การจัดสรรอัตรากาลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนา
บุคลากร การของบประมาณการจ้างครู
(2) การเสนอความต้องการไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

สถำนศึกษำจัดทำข้อมูลอัตรำกำลังฯ /
โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน เดิม)

สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลอัตรำกำลัง สพท.

สพท. ดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง

สพท. ตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูล
ฯ

สพท. ดำเนินกำรรำยงำนแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่อ สพฐ.

สพฐ. จัดทำแผนอัตรำกำลังคนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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7. ผลการดาเนินงาน
ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้
ดาเนินการวางแผนและจัดทาข้อมูล สภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้
ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากระบบ DMC ของสานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อมูลจ านวนครู จากบัญชีถือจ่าย (จ.18) เพื่อสะดวกต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารอัตรากาลังและนาไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ/ขาดแคลนของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตาราง 1 อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2564
จานวนครู
ปีการ
ศึกษา
2564

โรงเรียน
(โรง)
87

นร.
(คน)
16,470

ตาม จ.18
ผอ.

รอง

87

8

จานวนครู
-ขาด, +เกิน
ผอ.

รอง

ครู

รวม

-ขาด,
+เกิน
ร้อยละ

2

-47

-103

-148

-12.69

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ครู

รวม

ผอ.

รอง

923

1018

85

55

ครู

รวม

1026

1166

ตาราง 2 สรุปภาพรวมจานวนสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา –ขาด +เกิน
เกณฑ์ ก.ค.ศ.
ปีการ
ศึกษา
2564

ขาดเกณฑ์
จานวน ร้อยละ
(โรง)
72

-18.21

พอดีเกณฑ์
จานวน ร้อยละ
(โรง)
8

0.00%

เกินเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
(โรง)
7

7.39%
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ตาราง 3 แบบแสดงความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จาแนกตามสาขาวิชาเอก
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จากตารางที่ 1 – 3 ทาให้ทราบถึงอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการ
วางแผนกาหนดตาแหน่ งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การวางแผนผลิ ตข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/การบรรจุและแต่งตั้ง/ย้าย รวมถึงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ/ความขาดแคลนอัตรากาลังของสถานศึกษา
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8. การนาไปใช้ประโยชน์
การวางแผนกาลังคนมิใช่เป็นเพียงกิจกรรมการคานวณตัวเลขที่เกิดขึ้นและจบลงเป็นครั้ง ๆ แต่
จะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร เชื่อมโยงไปสู่กลไกการบริหาร
จัดการกาลังคน และบูรณาการกับกระบวนการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานและโครงการที่
สาคัญขององค์กรได้ การวางแผนกาลั งคนที่ดีจะให้ ผ ลลั พธ์ที่เป็นประโยชน์มากกว่าคาตอบที่เป็นกรอบ
อัตรากาลังอันตายตัว ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเมื่อบริบทแวดล้อมขององค์กรหรือของ
ต าแหน่ ง งานเปลี่ ย นแปลงไป หากแต่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รมี ก รอบที่ ชั ด เจนว่ า ในแต่ ล ะสถานการณ์ แต่ ล ะ
เป้าประสงค์จะต้องใช้กาลังคนที่มีคุณสมบัติเช่นใด เป็นจานวนเท่าไร อีกทั้งเมื่อสถานการณ์หรือเป้าประสงค์
ขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป องค์กรจะต้องปรับทิศทางเรื่องกาลังคนอย่างไร ดังนั้น แผนอัตรากาลังที่จัดทาขึ้น
นี้ จึงสามารถนามาใช้ในการบริหารงานบุคคลตามภารกิจงานต่าง ๆ ได้ ดังนี้
7.1 งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
7.1.1 การขอกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.1.2 การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ตาแหน่งครู
2) ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน
3) ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
4) ตาแหน่งพนักงานราชการ
5) อัตราจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ)
7.1.3 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ตาแหน่งครู
2) ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน
3) ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
4) ตาแหน่งพนักงานราชการ
5) อัตราจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ)
7.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
7.2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
7.2.2 การคั ด เลื อ กข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ต าแหน่ ง ศึก ษานิเ ทศก์
รองผู้อานวยการโรงเรียน และผู้อานวยการโรงเรียน
7.2.3 การย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ครู
ศึกษานิเทศก์ รองผู้อานวยการโรงเรียน และผู้อานวยการโรงเรียน
7.2.4 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
7.2.5 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
7.2.6 การขอช่วยปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.2.7 การสรรหาพนักงานราชการ อัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ)
7.2.8 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
การคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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7.2.9 การขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
บัญชีของหน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี)
7.3 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ หรือการ
พัฒนาครูผู้สอนวุฒิที่ไม่ตรงตามวิชาเอกให้มีความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
7.3.2 การลาศึกษาต่อ
7.4 งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
7.4.1 การเลื่ อ นขั้น เงิ นเดื อนข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยน าสภาพ
อัตรากาลังเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ/ดีเด่น
7.4.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจา พนักงานราชการ โดยนาสภาพอัตรากาลังเป็น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ/ดีเด่น
7.4.3 การตรวจสอบจานวนทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ให้ตรงกับจานวนอัตรากาลัง
7.5 งานนิติการ
7.5.1 การตรวจสอบสภาพอัตรากาลังเพื่อประกอบการพิจารณางานนิติการ แล้วแต่กรณี
7.5.2 การพิจารณาการปฏิบัติราชการนอกสังกัดเป็นการชั่วคราว
7.6 ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
7.6.1 ข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
7.6.2 การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
7.6.3 เกิดความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
7.6.4 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
7.6.5 เจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิบัติงานสามารถศึกษาวิธีการดาเนินการ แนวปฏิบัติ หลั กเกณฑ์
ระเบียบและข้อกฎหมาย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
7.7 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
7.7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสั งกัด
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.7.2 สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความขาดแคลนและความต้องการ
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
7.7.3 ใช้วางแผนเพื่อกาหนดและเชื่อมโยงการผลิตครูให้ตรงตามความต้องการ
7.7.4 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.7.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานได้
7.7 ประโยชน์ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.7.1 มีแผนอัตรากาลั งที่ครอบคลุ มทุกสายงาน สามารถนาไปใช้ในการวางแผนการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.7.2 มี แ ผนอั ต ราก าลั ง ส าหรั บ ใช้ ข อรั บ การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ตลอดจนขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เหนือขึ้นไป และหน่วยงานอื่น
7.7.3 มีแผนอัตรากาลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่มีหน้าที่
ผลิตครู ให้สามารถผลิตครูได้ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด
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7.7.4 ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี อั ตราก าลั ง ครบตามเกณฑ์ และสามารถจั ด
การศึกษา จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7.7.5 เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการที่ดี มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสาคัญ
7.9 ประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.9.1 มีแผนอัตรากาลังในระดับกรม ที่ครอบคลุมทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ทุกสายงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารงานบุคคลในระดับกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.9.2 มี แ ผนอั ต ราก าลั ง เพื่ อ ใช้ ข อรั บ การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง จาก คปร. และขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เหนือขึ้นไป
7.7.3 มีแผนอัตรากาลังเชื่อมโยงกับสถาบันทางการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตครู ให้สามารถ
ผลิตครูได้ตรงกับ สาขาวิชาและสอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7.9.4 มีแผนอัตรากาลังใช้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีอัตรากาลังครบตามเกณฑ์
เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7.10 ประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
7.10.1 มี แ ผนอั ต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระบบระดั บ
กระทรวง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.10.2 มีแผนอัตรากาลังระดับกระทรวงใช้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก ครม.
7.10.3 มีแผนอัตรากาลังเชื่อมโยงกับสถาบันทางการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตครู สามารถ
ผลิตครูได้ตรงกับ สาขาวิชาและสอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7.10.4 มีแผนอัตรากาลังใช้กากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีอัตรากาลัง
ครบตามเกณฑ์ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7.11 ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตครู
7.11.1 น าไปใช้ในการผลิตครูให้ตรงตามสาขาวิช าและสอดคล้องความต้องการของ
สถานศึกษา
7.11.2 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่ง
นักศึกษาฝึกสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
9. มาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประโยชน์ต่อการตอบสนองนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ผลที่ได้จากแผนอัตรากาลัง
น าไปกาหนดมาตรการแก้ ปั ญหาการขาดแคลนอัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากทาให้เห็นสภาพการขาดอัตรากาลังที่เป็นอยู่ และ
ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต การก าหนดมาตรการแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนอั ต ราก าลั ง เป็ น การบริ ห าร
อัตรากาลังและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังไม่ให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยดาเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ การได้อัตรากาลังเพิ่ม และการบริหารและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลัง ดังนี้
8.1 การได้อัต รากาลังเพิ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. ต้องดาเนินการให้ได้อัตรากาลังเพิ่ม เพื่อจะได้นาอัตรากาลังที่ได้รับไปลด
ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยดาเนินการ

16

1) ขอคืน อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการกรณีปกติ และกรณีเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอรับการจัดสรร
อัตราคืนร้อยละร้อย
2) ขอจัดสรรอัตราจ้างตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
3) ขอความร่ว มมือกับหน่ว ยงานภายในจังหวัด ได้แก่ องค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และหน่วยงานอื่นในสังกัดองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับ
การสนับสนุนอัตราจ้างตาแหน่งครู
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เงินงบประมาณบริหารของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อจ้างอัตราจ้างช่วยปฏิบัติงานตามความจาเป็น
5) สถานศึกษาขอความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล หน่วยงานท้องถิ่น โรงงานต่าง ๆ มูลนิธิ วัด ผู้ปกครอง
ชุมชน ฯลฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนอัตราจ้างตาแหน่งครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น พระสงฆ์ และวิทยากรชาวบ้าน
6) สถานศึกษาในสังกัดใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างอั ตราจ้างตาแหน่งต่าง ๆ
ตามความจาเป็น
8.2 การบริ ห ารและแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนอั ต ราก าลั ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปัญหามีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบวิชา
เมื่อได้รับการจัดสรรอัตรากาลังคืนหรือได้อัตราจ้างเพิ่มในตาแหน่งต่าง ๆ ต้องดาเนินการใช้อัตรากาลังที่ได้รับ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเกิดความเป็นธรรม เสมอภาค และลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังทั้งใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยดาเนินการ
1) บริ ห ารอัตรากาลั งตลอดจนการจัดสรรอัตรากาลั ง เพื่อแก้ปัญหาการขาด
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากาลังที่มีคนครองจากสถานศึกษาที่
มีอัตรากาลั งครู เกิน เกณฑ์ ก.ค.ศ. ไปกาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลั งครูต่ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. ตาม
ความประสงค์และสมัครใจ
3) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ตลอดจนการจั ด สรร
อัต รากาลั ง ที่เ ป็ น ตาแหน่ ง ว่า ง ให้ ส ถานศึก ษาที่มี อัต รากาลั ง ครู ต่ากว่ าเกณฑ์ ก.ค.ศ. โดยนาข้อ มูล ของ
สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดจัดเรียงลาดับตามสภาพการขาดแคลนและร้อยละความขาดแคลน เพื่ อให้
เกิดเป็นธรรม เสมอภาคในการพิจารณาจัดสรรอัตราต่าง ๆ
4) สถานศึกษาบริหารอัตรากาลังที่ได้รับการจัดสรร การสนับสนุน ตลอดจนการใช้
เงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้ตาแหน่งตรงสาขาวิชาและสอดคล้องความต้องการของสถานศึกษานั้น ๆ
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ภาคผนวก
1. ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ 160/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวางแผนและกาหนดอัตรากาลังสายงานการสอนในสถานศึกษา
ที่มีจานวนนักเรียน 1-40 คน
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายบุญถิ่น มหาสาโร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คณะผู้จัดทา
1. นายสุทธินาถ ทานนท์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

2. นางสาวไพลิน เกตุธิโภค

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

3. นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ
4. นางอุษา ยี่รงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

