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ก

คำนำ
การจัดทำแผนอัตรากำลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2567 (แผนอัตรากำลัง 5 ปี) ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครู และ
แนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการบริห ารอั ต รากำลั ง ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในการนี้ ได้ รั บ ความกรุ ณ าจากผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ซึ่งเป็นผลทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์
ต่อการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูอย่างแท้จริง
กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอขอบคุณคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจั ด ทำแผนอัต รากำลั งข้าราชการครูครั้งนี้ หวังเป็ น อย่างยิ่งว่าแผนอัต รากำลั ง 5 ปี ดั งกล่ าว
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารอั ต รากำลั ง ข้ า ราชการครู สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่อไป

กลุ่มงานอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง
กลุม่ บริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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จ

บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 (แผนอัตรากำลัง 5 ปี) เพื่อ ศึกษาสภาพอัตรากำลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา ศึกษาแนวโน้มความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ใน
เชิงปริมาณตามสาขาวิชา และเสนอแนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา
การวางแผนอัตรากำลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567
จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ คำนึงถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี (พ.ศ.2561-2580) การวางแผนอัตรากำลังคน การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยดำเนินการ
ตามขั้นตอน คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล ทั้งนี้นำขั้นตอนการดำเนินการมาศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของอัตรากำลังข้าราชการครูใน
สถานศึกษา ในปีพ.ศ.2563 - 2567 ดังนี้
1. สถานศึกษาในสั งกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 มีจำนวนอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 3.13 เมื่อ
พิจารณาจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูตามเกณฑ์และจำนวนครูขาดเกณฑ์ พบว่ามี
แนวโน้มลดลงทุกปี สำหรับจำนวนครูที่เกษียณอายุราชการมีแนวโน้มลดลงทุกปี
2. อัตรากำลังครูที่มีอยู่จริง มีน้อยกว่าอัตรากำลังครูที่ควรมีตามเกณฑ์ และแนวโน้ม
ความต้องการอัตรากำลังครู โดยวิชาเอกที่ต้อการมากที่สุดคือวิชาเอกปฐมวัย และภาษาไทย รองลงมา
คือประถมศึกษาและคณิตศาสตร์
สรุปแนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2567 จำนวน 4 วิธี ประกอบด้วย 1) การเกลี่ยอัตรากำลัง 2) การขออัตราเพิ่มจากคณะกรรมการ
กำหนดเป้าหมายและนโยบายภาครัฐ 3) การขอรับการสนับสนุนอัตราจ้างครูจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) การจ้างครูโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ น เรื่องสำคัญ ที่สุ ดที่ทุกประเทศต่างให้ ความสนใจ เพราะความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ล้วนมีการศึกษาเป็นหลักสำคัญทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัจจุบัน
กระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งทางบวก
และทางลบ ส่งผลกระทบต่อประชากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ การที่จะทำให้
ประชากรของประเทศเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ต้องให้
การศึกษาแก่ประชากรของประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บุ ค ลากรที่ มี ความสำคัญ ยิ่งในการจั ดการศึก ษาคือ ครู เพราะเป็ นผู้ จัด การศึกษา
เนื่องจากครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็กและเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง กล่าวได้ว่าครูเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่สุด ที่ทำให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญกับครูซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
สอดคล้องกับการบริหารจัดการในปัจจุบัน ที่ทุกองค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนได้ให้ความสำคัญ
กับคนที่เป็นทรัพยากรที่มีชี วิต จิตใจ ถือว่าคนเป็นทรัพยากร เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)
เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(2550: 1) กล่าวไว้ว่า หน่ วยงานใดจะมีประสิ ทธิภ าพเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณ ภาพของคนและ
จำนวนกำลั งคนที่เหมาะสม ซึ่งการที่แ ต่ ล ะองค์กรจะมีคนที่มี คุณ ภาพและจำนวนกำลั งคนที่
เหมาะสมได้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการวางแผนด้านงานบริหารบุคคล
ต้องให้ความสำคัญเรื่องการวางแผนอัตรากำลังคน อันเป็นกระบวนการ คาดการณ์ความต้องการ
กำลังคนในองค์กรล่วงหน้า เป็นการวางแผนบุคลากรโดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อกำหนดจำนวน
และประเภทของบุ ค ลากรที่ ต้ อ งการ ทั้ ง นี้ การวางแผนอั ต รากำลั ง จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายขององค์ ก ร นอกจากนี้ การวางแผนกำลั ง คนยั ง รวมไปถึ ง การ
เปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวนและประเภทบุคคลตรง
ตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงกับความจำเป็นของงาน และต้องพร้อมใช้งานทันที
เมื่อหน่วยงานต้องการ
ในวงการศึก ษาก็ เช่ น เดี ย วกัน สำนั กงานคณะกรรมการข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาได้ให้ความสำคัญในการวางแผนกำลังคน โดยได้กำหนดกระบวนการดำเนินการจัด
อัตรากำลังคนให้เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามความต้องการ
ของหน่วยงานการศึกษา ในตำแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอน และนอกจากจะกำหนดให้ มีก ารวางแผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของ
สถานศึกษาแล้ว ยังกำหนดให้วางแผนกำลังคนเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ
จะต้องมีการวางแผนการกระจายกำลังคน หรือเริ่มการวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา
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สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของ
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดอัตรากำลังคน
ให้เหมาะสมกับงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน ในระยะเวลาที่เหมาะสมในตำแหน่งที่มี
ความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา และตอบสนองการดำเนิ น งานตามมาตรา 20 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จะกำหนดให้
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษารายงานแผนกำลั ง คนเพื่ อ รวบรวมเป็ น ข้ อ มู ล
ระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นมาตรา 23 (1) กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ระเบี ยบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมาตรา 23 (7) จัดทำและพัฒ นา
ฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ต้องให้ความสำคัญดำเนินการ
กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ คคล สำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ศึกษาข้อมูลเบื้ องต้นเพื่อประกอบการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยได้
ศึกษาผลการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 ของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาที่พบปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และสานต่อ ด้านการผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ อาจารย์ให้ความรู้ ความสามารถ และปริมาณเพียงพอ พบว่าเนื่องจากนโยบายจำกัด
อัตรากำลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้มาตรการจูงใจให้ครูออกก่อนเกษียณ ตั้งแต่ปี 2543 - 2549
ทำให้โรงเรียนสูญเสียอัตราครูไปจำนวน 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ 74,784 อัตรา ได้อัตราคืน
เพียง 20,836 อัตรา) อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บางส่วนจบแล้วไม่เป็นครู อาจารย์ มี
ปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ ทำให้มีการขาดแคลนครูโดยรวมในเชิง
ปริมาณและคุณภาพทั้งระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานและการอาชีวะศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาประกอบกับในอนาคตอีกประมาณ 5 - 10 ปี จะมี
ครูประจำการเกษียณอายุจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 จึงต้องเตรียมการเพื่อรองรับในด้านการ
คัดเลือกบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครู พบว่าผู้เลือกคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เป็นอันดับท้ายๆ เข้า
สาขาอื่นไม่ได้ จึงมาเรียนมีเป็นจำนวนมาก จึงไม่ได้คนเก่ง มีใจรัก มาเป็นครู ในด้านการพัฒนาครู
พบว่าขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทำให้
ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพียงพอ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (2548: 1) ได้ศึกษาและพบปัญหาในการวางแผนอัตรากำลังคนใน
ภาพรวม ดังนี้ 1) ขาดความรู้ทางหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน 2) ขาดข้อมูลข่าวสารที่
จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนกำลังคน 3) นโยบาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่
ชัดเจน หรือไม่ต่อเนื่อง 4) มีการนำผลประโยชน์ส่วนตัวมาใช้ในการวางแผนกำลังคน 5) ขาด
แคลนปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหาร เช่น เงิน วัสดุ และ 6) นักบริหารไม่ให้ความสำคัญกับการ
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วางแผนกำลังคน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่การดำเนินงานวางแผนอัตรากำลังครูไม่ประสบผลสำเร็จ
และทำให้สถานศึกษาเกิดปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา ดังนั้น การแก้ไขปัญหาของ
ครูผู้สอนเป็นประเด็นเร่งด่วนที่อยู่ในขั้นวิกฤติซึ่งภาครัฐ และทุกภาคส่วนต้องประสานพลังและต้อง
ดำเนินการอย่างจริงจัง รอบคอบ และต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของครู ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
จากความสำคัญและปัญหาการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาข้างต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ให้ความสำคัญ และวางแผนจัดทำ
แผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
คำถามการวิจัย
1. สภาพอั ตรากำลั งข้ าราชการครู ในสถานศึ กษา สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เป็นอย่างไร
2. แนวโน้มความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ในเชิงปริมาณตาม
สาขาวิชา เป็นอย่างไร
3. แนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 ควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาสภาพอั ตรากำลั งข้ าราชการครู ในสถานศึ กษา สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ในเชิง
ปริมาณตามสาขาวิชา
3. เพื่อเสนอแนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
เป้าหมาย
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไม่นับ
รวมสถานศึกษาเอกชน จำนวน 174 โรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
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ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. นางปนิดา สะอาดยวง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นิยามศัพท์
1. ข้ าราชการครู หมายถึง ผู้ ที่ ป ระกอบวิช าชี พ ซึ่ งทำหน้ าที่ ห ลั ก ทางด้ านการเรีย น
การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาซึ่ งเป็ น ผู้ ท ำหน้ าที่ ในการบริก าร หรือ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงาน
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ไม่นับรวมโรงเรียนเอกชน จำนวน 180 โรงเรียน
4. จำนวนครูตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด หมายถึง จำนวนครูในสถานศึกษา ซึ่ง คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กำหนดขึ้น โดยคิดตามสูตรการคำนวณ
5. จำนวนครู ตาม จ.18 หมายถึง จำนวนตำแหน่งที่มีคนครองและตำแหน่งว่างที่มี
อัตราเงินเดือน
6 . สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมายถึง หน่ว ยงาน
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
กำกับดูแล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอวัดเพลง
อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ ทราบสภาพและปัญ หาของอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. ทำให้ มี ข้ อ มู ล อั ต รากำลั งข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ นำไปใช้ ในการวาง
แผนการพัฒนาครูให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 มี แนวทางการวางแผน
อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา
4. ฝ่ายผลิตข้าราชการครูสามารถนำไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูให้ สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้อัตรากำลังคนของสถานศึกษา
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนอั ตรากำลั งข้ าราชการครูในสถานศึก ษา สั งกัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
3. การวางแผนอัตรากำลังคน
4. การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศทั้งที่
อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย
ที่ ส ำคั ญ ของแผนคื อ การมุ่ งเน้ น การประกั น โอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา และ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลกที่ขับ เคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น พลวัตร เพื่ อให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒ นาแล้ วซึ่ง
ภายใต้กรอบแผน การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ
เป้ าหมายของการพัฒ นาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม
(Equity) คุณ ภาพ (Quality) ประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ ยนแปลง
(Relevancy) ในระยะ 15 ปี ข้างหน้าและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ วิสัยทัศน์ :
คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพ ดำรงชี วิ ต อย่ างเป็ น สุ ข
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเปลี่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่
สอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ และยุ ทธศาสตร์ช าติ ยุท ธศาสตร์ห ลั ก : การผลิ ตและพั ฒ นากำลั งคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี รั ฐ บาลได้ กำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เป้ าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ดังนี้
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วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมี ค วามมั่ งคงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมี
ความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต มี งานและรายได้ ที่ มั่ น คงพอเพี ย งกั บ การ
ดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
2. ประเทศมีความมั่นคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
เท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มี ค วามสามารถในการแข่ งขั น สู ง สามารถสร้างรายได้ ทั้ งภายใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้ำการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน
มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิน ทุ น ที่ เป็ น เครื่อ งมื อเครื่อ งจัก ร ทุ น ทางสั งคม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ประเทศมีความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็ น ที่ ย อมรับ ร่ว มกัน ความอุด มสมบู รณ์ ข องทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ อาทร เสี ย สละเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิ รู ป กลไกการบริ ห ารประเทศและพั ฒ นาความมั่ น คงทางการเมื อ ง ขจั ด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะผู้ ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
4. การพัฒ นาพื้น ที่เศรษฐกิจและเมือง พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบั นทางสังคม ทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรั บ ปรุ งโครงสร้าง บทบาท ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มี ข นาดที่
เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
6. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
3. การวางแผนอัตรากำลังคน
การวางแผนกำลั งคนที่ ดี จะให้ ผ ลลั พ ธ์ที่ เป็ น ประโยชน์ มากกว่าคำตอบที่ เป็ น กรอบ
อัตรากำลังอันตายตัว ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเมื่อบริบทแวดล้อมขององค์การ
หรือ ของตำแหน่ งงานเปลี่ ย นแปลงไป หากแต่ จะทำให้ อ งค์ การมี กรอบที่ ชัด เจนว่ า ในแต่ ล ะ
สถานการณ์ แต่ละเป้าประสงค์ จะต้องใช้กำลังคนที่มีคุณสมบัติเช่นใด เป็นจำนวนเท่าไร อีกทั้ง
เมื่อสถานการณ์ ห รื อเป้ าประสงค์ขององค์กรเปลี่ ยนแปลงไป องค์กรจะต้องปรับ ทิศทางเรื่อง
กำลังคนอย่างไร ดังนั้น การวางแผนกำลังคนมิใช่เป็นเพียงกิจกรรมการคำนวณตัวเลขที่เกิดขึ้น
และจบลงเป็นครั้ง ๆ แต่จะมีประโยชน์สูงสุด เมื่อสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร เชื่อมโยงไปสู่กลไกการบริหารจัดการกำลังคน และบูรณาการกับกระบวนการดำเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์และแผนงานสำคัญขององค์กรได้
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3.1 ความหมายของแผนอัตรากำลังคน
สำนั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือ น (2550: 1) กล่ าวว่า การวางแผน
กำลั งคน (Workforce Plan) หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็น ระบบ ในการวิเคราะห์ และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีจะให้ได้กำลังคนที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลา
ที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
ธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง
3.2 ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกำลังคน
1. ใช้กำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
2. เตรียมกำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
3. เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลการกรเพื่อลด Recruitment Gaps
- การพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
- การวางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)
- การสื บ ทอดตำแหน่ ง/สร้ างความต่ อเนื่ องในการบริ ห ารราชการ (Sucession
Planning)
- การบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ (Staff Costing)
- การตัดสินใจลดหรือเพิ่มกำลังคนด้วยมาตรการต่างๆ (Expansion Restructuring
/Reduction/Redundancy)
3.3 วัตถุประสงค์ของการวางแผนกำลังคน
1. เพื่อให้ได้มาและธำรงรักษากำลังคนไว้ในจำนวนและคุณภาพที่ต้องการ
2. ใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พยากรณ์ปัญหาเกี่ยวกับกำลังคน
4. เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกำลังคน
5. เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพกำลังคน จะเชื่อมโยง
ไปสู่การเกลี่ยกำลังคน
3.4 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผนอัตรากำลังคม ในการวางแผนกำลังคนต้อง
พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กำลังคนที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่ คุ้ม กับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่า ยที่
ต้องเสียไปหรือไม่
2. มีแผนการพัฒนากำลังคนอย่างไร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. อัตราการสูญเสียกำลังคน ประเภท ระดับ สายงานใด ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่
เพราะเหตุใด
4. จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการใดในการพยากรณ์กำลังคน จึงจะเหมาะสมและคาด
ว่าจะได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
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5. ควรจะวางแผนระยะเวลาเท่าใด 3 ปี, 5 ปี หรือ วางแผนทุกปี
6. การสรรหาจะกระทำโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
การขาดแคลนกำลังคนได้อย่างดีที่สุด
3.5 แนวทางสำหรับการวางแผนกำลังคน
1. ควรทำแผนกำลังคนประจำปี โดยใช้ปีงบประมาณ
2. ควรทำแผนระยะ 3 - 5 ปี ด้วย
3. ควรทำแผนปฏิบัติการเรื่องกำลังคน เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจาก
สาเหตุต่างๆ
3.6 บทบาทของกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
3.6.1 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์การและมีจำกัด จึงจำเป็นต้องมี
การบริหารที่ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากการใช้กำลังคนที่มีอยู่
3.6.2 หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง
เป็ น ผู้ มีบ ทบาทในการใช้และควบคุม กำลั งคน จำเป็ นต้องมีข้อมูล กำลั งคน
เพี ย งพอ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ ามี ก ำลั ง คนในคุ ณ ภาพและจำนวนที่ ต้ อ งการ ข้ อ มู ล สำหรับ การ
พยากรณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคต เพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการตามแผนกำลังคนด้าน
ต่าง ๆ และเพื่อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูง
3.6.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องวางแผนกำลังคน
เป็ น ผู้ มี บ ทบาทในการสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การวางแผนกำลั ง คนแก่
ข้าราชการทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
จะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล รับข้อแนะนำจากหัวหน้าหน่วยงาน
เกี่ยวกับปัญหากำลังคน และเพื่อเสนอแนะแผนและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาให้
ฝ่ายบริหารพิจารณา
3.7 กระบวนการในการวางแผนกำลังคน
3.7.1 การเก็บข้อมูลกำลังคน
วางแผนกำลั งคนจะประสบผลสำเร็จ จะต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์
เชื่อถือได้เป็นฐาน ต้องครอบคลุมทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์
และพยากรณ์ เพื่อการวางแผนแก้ปัญหากำลังคน ซึ่งต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ
3.7.2 การพยากรณ์อุปสงค์กำลังคน
เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับความต้องการกำลังคนในอนาคต โดยใช้ข้อมูลกำลังคนที่
เก็บในข้อ 3.6.1 ประกอบกับข้อมูลด้านนโยบาย แผนปฏิบัติงาน และปริมาณงาน ของส่วนราชการ
3.7.3 การพยากรณ์อุปทานกำลังคน
เป็น การพยากรณ์เกี่ยวกับสภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น โดยวิเคราะห์ ข้อมู ล ที่ ส ำคัญ เช่ น การสู ญ เสี ย กำลั งคน กำลั งคนคงเหลื อ การย้ าย
สับเปลี่ยน ฯลฯ การวิเคราะห์ข้อมูลควรทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ผลการวิเคราะห์เป็นฐานในการ
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พยากรณ์ เช่ น การสู ญ เสี ย กำลั งคนในอี ก 5 - 10 ปี ข้ า งหน้ า ตลอดจน การพยากรณ์ ถึ ง
ผลกระทบสืบเนื่องจากรูปแบบและสภาพการณ์ดา้ นกำลังคนที่จะมีต่อการบริหารงาน
3.7.4 การวิเคราะห์การใช้กำลังคนให้มีประสิทธิภาพ
จำเป็ น ต้องศึกษาวิเคราะห์ เป็นระยะๆ เพื่อให้ แน่ใจว่าหน่วยงานมีการใช้
กำลังคนอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.7.5 การพยากรณ์ปัญหาด้านกำลังคน
มี ค วามรุ น แรงและมี ผ ลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานแค่ ไหน เพี ย งใด เช่ น การ
สูญเสียกำลังคน การขาดความสมดุลในโครงสร้างกำลังคน
3.7.6 การจัดทำแผนกำลังคน
แผนกำลั งคน คือ แผนปฏิ บั ติการต่างๆ ที่ จะดำเนิ นการเพื่ อ ป้อ งกัน หรือ
แก้ปัญหาด้านกำลังคน เมื่อได้ทราบปัญหาต่างๆ ทั้งที่กำลังเกิดขึ้น และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แผนกำลังคนควรครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน
2) แผนการสรรหา
3) แผนพัฒนาและฝึกอบรม
4) แผนด้านเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
5) แผนการขยายหรือปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน
6) แผนการเกลี่ยกำลังคน
7) แผนเตรียมกำลังคนเพื่อสืบทอดตำแหน่ง
3.7.7 การนำแผนไปปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผล
การนำแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ฝ่ายบริหารควร
กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือ ทั้ งนี้ ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ รวมทั้ง มีการประเมินผล เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
ตามแผน อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผนกำลังคนต่อไป
3.8 วิธีการวางแผนกำลังคน
3.๘.1 ประเภทของข้อมูล
1) ข้อมูลบุคคล คือ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับตัวบุคคล เช่น ชื่อ ชื่อสกุล
ชื่อคู่สมรส ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
2) ข้อมูลสำหรับการวางแผนกำลังคน ที่สำคัญได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่งใน
สายงาน ระดั บ ตำแหน่ ง ฝ่ า ย/กอง/กรม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผ ล
การปฏิบัติงาน วันเข้ารับราชการ เงินเดือน ฯ
3.8.2 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนกำลังคน
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนกำลังคน ประกอบด้วย ความต้องการ
กำลังคนในช่วงระยะเวลาที่จัดทำแผนกำลังคน สภาพกำลังคนปัจจุบัน การสูญเสียกำลังคน การ
ได้กำลังคนเพิ่ม
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3.8.3 ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน
ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน ประกอบด้วย
1) การเก็บข้อมูล ควรกำหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และ
ควรจัดแบ่งและกำหนดกลุ่มงานที่จะวิเคราะห์
2) การประมวลผลข้อมูล เป็นการนำข้อมูลทุกชนิดที่ได้รวบรวมไว้
มาคำนวณเพื่อหากำลังคนที่ต้องการ
3) การวิเคราะห์ข้อมูล ควรดำเนินการวิเคราะห์เป็นรายปี ทดแทน
การสูญเสียในเรื่องจำนวน และพิจารณาในด้านคุณภาพด้วย
3.8.4 การวางแผนปฏิบัติการ
เป็นการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
3.9 กลวิธีในการแก้ไขปัญหากำลังคน
3.9.1 นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน
หน่วยงานควรมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย ด้านกำลังคนให้ชัดเจน โดย
ต้องคำนึงถึงปัญหาและความต้องการกำลังคน ดังนี้
1) สำรวจและวิเคราะห์ ปั ญ หาด้ า นกำลั งคน เช่ น การขาดแคลนกำลั งคน
การสูญเสียกำลังคน คุณภาพกำลังคน ขวัญ -กำลังใจของกำลังคน ปัญหาเหล่านี้มีความรุน แรง
แค่ไหนเพียงใด จัดลำดับความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดกลวิธีในการ
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
2) วิ เคราะห์ แ นวโน้ ม และเป้ าหมายด้ านกำลั งคน ว่าอนาคตเป็ น อย่ างไร
ต้องการแก้ปัญหาเรื่องใด การกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนก็ควรมุ่งเน้นในเรื่องนั้นๆ และ
ควรต้ องวิเคราะห์ แผนงานในอนาคตของส่ ว นราชการด้ว ย เพื่อ จะได้ท ราบว่าจะต้องเตรีย ม
กำลังคนอย่างไร จึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนงานเหล่านั้นให้บรรลุผลสำเร็จได้
3) กำหนดนโยบายและเป้าหมายกำลังคน เมื่อดำเนินการตามข้อ 1) และ
2) แล้ว จึงกำหนดให้แน่ชัดว่าต้ องการแก้ปัญ หาในเรื่องใด หรือจะปรับปรุงกำลังคนในเรื่องใด
เป้าหมายการใช้กำลังคนเป็นอย่างไร
4) สื่ อสารและทำความเข้าใจ ควรมีการเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจ
นโยบายและเป้าหมาย เพื่อให้ความร่วมมือดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้
4.1) ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุน
4.2) มีเป้าหมายและแผนงานชัดเจน เช่น การย้ายสับเปลี่ยน เพื่อการ
พัฒนากำลังคน
4.3) สามารถปฏิบัติได้
3.9.2 การสรรหา
เป็น วิธีการให้ได้บุคคลตามความต้องการ เป็นจุด เริ่มต้นที่จะทำให้ ได้คนดี มี
ความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การแยกประเภทตำแหน่ง
2) วิธีการสรรหา
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3) การสำรวจสภาพกำลังคน
4) การประเมินผล
5) วิธีการประเมิน
3.9.3 การพัฒนาการฝึกอบรม
มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่ปัจจุบันและ
ในอนาคต รวมถึง การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีคุณธรรม และความเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งขึ้น มี
จิ ตใจและพลานามัย ที่ ส มบู รณ์ สามารถปรับ ตั วให้ เข้ากับ สภาวการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงได้ อย่าง
เหมาะสม
3.9.4 เจ้าหน้าที่สัมพันธ์
งานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดคามสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีการปฐมนิเทศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมฯ
3.9.5 การปรับปรุงงาน
การปรับปรุงงานประกอบด้วย
1) การขยายงาน
1.1) การขยายงานที่ใช้ความสามารถอย่างเดียวกัน ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่
เบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
1.2) การขยายงานที่ ใช้ ค วามสามารถแตกต่ างกัน ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาควร
มอบหมายงานซึ่งคาดว่าผู้นั้นจะสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือร้นและ
สนใจในการปฏิบัติงาน
1.3) การหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานหมายถึงการโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น
2) การปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน เพื่อให้เกิดความท้าทายต่อความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น
2.1) มอบหมายงานให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ
2.2) ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
2.3) การทราบผลการปฏิบัติงาน
3.9.6 การเกลี่ยกำลังคน
การเกลี่ ย กำลั งคน หมายถึง การถ่ า ยเทกำลั งคนจากหน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
จำเป็นน้อยกว่าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความจำเป็นมากกว่า เพื่อให้การใช้กำลังคน เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3.9.7 การเตรียมกำลังคนเพื่อสืบทอดตำแหน่ง
การเตรีย มกำลั งคนเพื่ อสื บ ทอดตำแหน่งมี เหตุผ ลความจำเป็ นในการสื บ ทอด
ตำแหน่ง ดังนี้
1) สร้ างความเชื่ อ มั่ น ว่ าหน่ ว ยงานจะมี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพที่
เหมาะสม
2) การเลือกคนไว้ทดแทนต้องรอบคอบ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
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3) ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู ง มั ก ถู ก ชั ก จู ง ไปทำงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น จึ ง
จำเป็นต้องเฟ้นหาตัวบุคคลเพื่อทดแทน เพื่อมิให้เกิดช่องว่างหรือขาดแคลนกำลังคนระดับสมอง
นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวางแผนกำลั ง คนและ
กระบวนการวางแผนกำลังคนไว้หลายท่าน เช่น แนวคิดของ ดร.สุรพงษ์ มาลี
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวางแผนอัตรากำลังคนจึงไม่ควรเป็นเพียงแผนที่นำทาง อันจำกัด
คับแคบเท่านั้น แต่จะต้องสามารถเป็นกลไกชี้นำทิศทางในการเลือกสรร พัฒนา และ ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรบุคคลอันมีค่าขององค์กร อีกทั้งสามารถเป็นเครื่องมือตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและคนในองค์กรได้อีกด้วย
4. การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูเป็น การคาดการณ์กำลังคนในองค์กรนั้น มีหลักคิด
คำนวณมาจากสมการพื้นฐานที่ นิยมใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกำลังคนทั้งในองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังนี้
จำนวนกำลังที่ต้องการเพิ่มขึ้น = จำนวนกำลังคนที่ต้องการทั้งหมด – จำนวนกำลังคนที่มีอยู่จริง
โดยที่จำนวนกำลังคนที่ต้องการทั้งหมด คิดคำนวณได้จากสมการ
จำนวนกำลังคนที่ตอ้ งกำรทั้งหมด

=

ปริมาณงานทั้งหมดในหนึ่งหน่วยเวลา
ปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

4.1 กระบวนการวางแผนกำลังคน
กระบวนการวางแผนกำลังคน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ
1. กำลังบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน (manpower inventory) โดยหน่วยงานต้องมี
ข้อมูลกำลังคนในปัจจุบันทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. การคาดการณ์ ก ำลั งบุ คคลในอนาคต (manpower forecast) หน่ ว ยงาน
ต้องมีการคาดการณ์และระบุไว้ให้พร้อมว่า ในอนาคตต้องการบุคคลจำนวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง
ตลอดจนปริมาณงานทั้งหมดในหนึ่งหน่วยเวลาปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลาจน
ระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความชำนาญงาน พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์
3. แผนกำลั งคน (manpower plans) เป็ น แผนเฉพาะที่ ใช้ แน่ น อน สำหรั บ
นำมาใช้ป ฏิบั ติเพื่อเสริมส่ ว นที่ขาดระหว่างข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นจากกำลั งคนที่คาดการณ์ และ
กำลังคนที่มีอยู่
4.2 การกำหนดแนวทางวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครู
จากหลักคิดคำนวณสมการพื้นฐานและกระบวนการวางแผนกำลังคน สามารถ
นำมากำหนดแนวทางวางแผนกำลั งคนสำหรับ ข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ใน
สถานศึกษาได้ดังนี้
4.2.1 การกำหนดปริมาณงานในสถานศึกษา
การกำหนดปริ ม าณงานในสถานศึ ก ษาเป็ น การกำหนดโดยแบ่ งงาน
ออกเป็น 3 ด้านคือ
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1) ปริมาณงานด้านการบริหารสถานศึกษา
ปริ ม าณงานด้ า นการบริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง จำนวนชั่ ว โมง
ปฏิบัติง านของด้า นการบริห ารในสถานศึก ษาในหนึ่งสัป ดาห์ข องผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2) ปริมาณงานด้านการสอน
ปริมาณงานด้านการสอน เป็นปริมาณงานที่สามารถรวบรวมได้ จาก
ข้อมู ล จำนวนนั ก เรี ย นในปั จ จุ บั น (ณ วัน ที่ 10 มิ ถุน ายนของทุ ก ปี ) สถิติ การรับ นั กเรีย นของ
สถานศึกษา จำนวนชั่วโมงปฏิบั ติงานสอนในหนึ่งสั ปดาห์ ของข้าราชการครูและ ครูอัตราจ้าง
ข้อมูลจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน หมายถึงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 10
มิถุน ายนของทุกปี ) โดยนั บ จำนวนนั กเรียนแยกตามระดับ ชั้น และในระดับ ชั้นให้ แยกจัดเป็ น
ห้องเรียน เช่น มีจำนวนนักเรียนในระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้อง นักเรียนห้อง ม.1/1จำนวน
40 คน นักเรียนห้อง ม.1/2 จำนวน 39 คน นักเรียนห้อง ม.1/3 จำนวน 42 คน เป็นต้น
สถิติการรับนักเรียนของสถานศึกษา หมายถึงข้อมูลการสมัครและ
การรับนักเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
จำนวนชั่วโมงสอนของครู หมายถึง จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานสอน
(Teaching Load) ในหนึ่งสัปดาห์ ของข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง
3) ปริมาณงานอื่น
ปริมาณงานอื่น หมายถึง ปริมาณงานอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากงานด้านการ
บริหารสถานศึกษาและปริมาณงานด้านการสอน ซึ่งได้แก่ จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการ
สอนในหนึ่งสัปดาห์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และอัตราจ้างที่มีชั่วโมงปฏิบัติงาน
สนับ สนุน การสอนจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุน การสอนของครู หมายถึง จำนวนชั่วโมง
ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การสอนในหนึ่ ง สั ป ดาห์ ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและอั ต ราจ้ า งที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน
4.2.2 การกำหนดปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา
การกำหนดปริ ม าณงานที่ ค นหนึ่ งคนทำได้ ในหนึ่ งหน่ ว ยเวลา หมายถึ ง
การกำหนดปริ ม าณงานประเภทต่ า ง ๆ ในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ แ ก่ งานบริ ห ารสถานศึ ก ษา
งานสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานสนับสนุนการสอน ซึ่งในการกำหนดปริมาณงานที่
คนหนึ่งคนสามารถปฏิบัติได้ในหนึ่งหน่วยเวลาของการวางแผนกำลังคนในสถานศึกษานี้ เป็นการ
กำหนดจากเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
4.3 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา
จำนวนอั ต รากำลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
กำหนดจากเกณฑ์ มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สำนักงาน ก.ค.ศ.) โดยกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานอั ต รากำลั งข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (สำนั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู, 2545ก; 2545ข) ดังนี้
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4.3.1 เกณ ฑ์ ม าตรฐานอั ต รากำลั ง ข้ า ราชการค รู ส ายงานการสอนใน
สถานศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
รายการ 20 คนลงมา 21-40
41-60
61-80
81-100 101-120
คน
คน
คน
คน
คน
ผู้สอน
1
2
3
4
5
6
ผู้บริหาร
1
1
1
1
1
1
รวม
1
3
4
5
6
7
กรณีที่ 2 โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป
จำนวนครูสายงาน
จำนวนห้อง X นักเรียน : ห้อง
+ นักเรียนทั้งหมด
การสอน
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ครู
ก่อนประถมศึกษา
2
นักเรียน : ห้อง = 30 : 1
นักเรียน : ครู
= 25 : 1
ประถมศึกษา
จำนวนห้อง X นักเรียน : ห้อง
+ นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ครู
2
นักเรียน : ห้อง = 40 : 1
นักเรียน : ครู
= 25 : 1
na
มัธยมศึกษา
X
=
b

X = จำนวนครู
n = จำนวนห้องเรียน
a = จำนวนนักเรียน : ห้อง
b = จำนวนนักเรียน : ครู

= 40 : 1
= 20 : 1

เงื่อนไข
- การคิดจำนวนห้องเรียนแต่ละชั้นหากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปให้เพิ่ม
อีก 1 ห้อง
- การคิดจำนวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์
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4.3.2 เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการบริหารใน
สถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 360 คน มีผู้บริหาร 1 คน
กรณีที่ 2 โรงเรียนที่มีนักเรียน 360 คน ขึ้นไป
จำนวนนักเรียน (คน)
ผู้บริหาร (คน)
ผู้ช่วยผู้บริหาร (คน)
360 – 719
1
1
720 – 1,079
1
2
1,080 – 1,679
1
3
1,680 ขึ้นไป
1
4
4.3.3 เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสนับสนุนการสอน
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสนับสนุนการสอน ประมาณร้อยละ
10 ของจำนวนข้าราชการครูสายงานการสอน โดยพิจารณาตามความจำเป็น ดังนี้
1) โภชนาการ
2) อนามัยโรงเรียน
3) บรรณารักษ์
4) การเงิน
5) ธุรการ
6) บันทึกข้อมูล
7) โสตทัศนศึกษา
8) คอมพิวเตอร์
9) ทะเบียนวัดผล
10) พัสดุ
11) แนะแนว
4.4 การนำไปใช้ประโยชน์
การวางแผนกำลั งคนสำหรับ ข้าราชการครูเป็น ประโยชน์ที่น ำไปใช้ในเรื่อง การ
บริหารงานบุคคล ได้ดังนี้
1. สามารถนำไปใช้ ว างแผนกำหนดจำนวนอั ต รากำลั งข้ า ราชการครู ได้ อย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง
2. นำไปใช้ ในการสั บ เปลี่ ย น โยกย้ ายข้าราชการครู โดยที่ ผู้ ย้า ยได้ ย้ ายไปยั ง
หน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องการ และสถานศึกษาก็ได้ข้าราชการครูตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีต่ ้องการเช่นกัน
3. นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาข้าราชกากรครูในสถานศึกษาและในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4. ฝ่ายผลิตข้าราชการครู สามารถนำไปวางแผนผลิตข้าราชการครูให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้อัตรากำลังของสถานศึกษา
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา นอกจาก จะ
วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
ยั งต้ อ งวางแผนอั ต รากำลั งเพื่ อ ใช้ ก ำลั งคนให้ ได้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด ด้ ว ย กล่ าวคื อ จะต้ องมี ก าร
วางแผนกระจายอัตรากำลัง หรือเริ่มการวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่า ข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพขาดแคลนอัตรากำลัง และขาดครู
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สาขาวิชาเอก ดังนั้น การวางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวน
และคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา
5. บริบทของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ตั้ง
เลขที่ 7 อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตำบล
หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นองค์กรหลักในการจัดและ
ส่งเสริมสนั บสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
เพิ่มโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง
พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรีย นรู้ มี คุ ณ ธรรม มี ความสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะตาม
มาตรฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จั ด ทำนโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และแจ้ งการจัด สรรงบประมาณที่ ได้ รับ ให้ ห น่ ว ยงานข้างต้น รับ ทราบ
รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒ นาหลั กสู ตรร่ วมกั บสถานศึ กษาในเขตพื้ นที่
การศึกษา
4. กำกั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด้ านต่ า งๆ รวมทั้ งทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาของสถานศึ ก ษาเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการและ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
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9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่ งเสริ ม การดำเนิ น การของคณะอนุ ก รรมการ และคณะทำงานด้ าน
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบัตริ าชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในฐานะสำนั ก งานผู้ แ ทนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๓๓

บทที่ 3
วิธีดำเนินการ
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 ในครั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จำนวน 174 คน 174 โรงเรียน
1.2 คณะทำงานจัดทำแผนการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 9 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวางแผนครั้งนี้ เป็นแบบสำรวจโดย
ประยุกต์ใช้แบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผ่านการหาคุณภาพมาแล้ว
ดังนี้
1. แบบสรุปปริมาณงานของสถานศึกษา จำแนกรายวิชาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- 2567
2. แบบสรุป จำนวนบุค ลากรในสถานศึก ษา จำแนกรายวิ ช าที่ส อน ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2567 (แยกเป็นรายปี)
3. แบบสรุป จำนวนบุค ลากรในสถานศึก ษา จำแนกรายวิช าที่ส อน ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2567 (แยกประเภท/ตำแหน่ง)
4. แบบสรุป จำนวนบุค ลากรในสถานศึก ษา จำแนกรายวิ ช าที่ส อน ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2567 (สรุปรวม 5 ปี)
5. แบบบันทึกการประชุมการจัดทำแผนการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทำหนั ง สื อ แจ้ ง สถานศึ ก ษา ทั้ ง 174 โรงเรี ย น ทางเว็ บ ไซด์ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมส่งแบบสรุปข้อมูล จำนวน 4 แบบ เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและถูกต้องให้ครบทุกแบบ
2. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนนำส่งเป็นเอกสาร และทาง E-mail :
kopgan@gmail.com
3. สรุป ผลการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการเกลี่ยอัตรากำลั งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
4. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่ มบริ ห ารงานบุ คคล ได้วิเคราะห์ ด้วยเครื่องคอมพิว เตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดำเนิ น การตรวจสอบความสมบู รณ์ ความถู ก ต้ อ งของแบบสรุป ปริม าณงานของ
สถานศึกษา จำแนกรายวิชาเอก แบบสรุปจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกรายวิชาที่สอน
2. นำข้อมูลในแบบสรุปขอสถานศึกษากรอกลงในคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เป็นรายโรงเรียน และรายปี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปสาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนำเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เรื่ อ งการวางแผนอั ต รากำลั ง ข้ า ราชการครู ใ น
สถานศึกษา สั งกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2567 ในครั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลได้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ กษาสภาพอัตรากำลั งข้าราชการครูในสถานศึ กษา สั งกั ดสำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
ในเชิงปริมาณตามสาขาวิชา
ตอนที่ 3 แนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2567
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2567
ผลการศึกษาสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563-2567 โดยศึกษาจากจำนวนปริมาณ
งานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เ ขต 1
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563-2567 ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๓๖

ตาราง 1 จำนวนปริมาณงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563-2567

จำนวน
นักเรียน
อ.1-ม.3

รวม

ร้อยละ

จำนวน
โรงเรียน

จำนวน
ห้อง
เรียน

ผู้สอน

อัตรา
จ้าง
(ครู)

ผู้บริหาร

พนักงาน
ราชการ
(ครู)

ผู้สอน

จำนวน จำนวน
ครูไป
ครูมา
ช่วย
ช่วย
ราชการ ราชการ

ผู้บริหาร

จำนวน
ครู
เกษียณ

รวม

จำนวนครูขาด,เกิน

ผู้สอน

จำนวนครู

ผู้บริหาร

ปริมาณงาน

2563

174

1,795

33,994

204

1,786

1,990

202

1,741

1,943

2

45

47

2.42

113

0

2

27

51

2564

174

1,795

33,982

202

1,741

1,943

201

1,731

1,932

1

10

11

0.56

106

0

2

27

51

2565

174

1,795

33,974

201

1,741

1,943

201

1,721

1,922

0

10

10

0.05

85

0

2

27

51

2566

174

1,795

33,962

201

1,741

1,943

201

1,711

1,912

0

10

10

0.05

58

0

2

27

51

2567

174

1,795

33,952

201

1,741

1,943

201

1,701

1,902

0

10

10

0.05

52

0

2

27

51

รวม

870

8,975

169,864

1,009

8,750

97,262

1,006

8,605

9,611

3

85

88

3.13

414

0

10

135

255

ตาม จ18

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

รวม

ปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.

๓๗

จากตาราง 1 พบว่าในภาพรวมสถานศึกษาในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2567 มีจำนวนอัตรากำลังครูขาด
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 3.13 เมื่อพิจารณาจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน มีแนวโน้มลดลงทุก
ปี เป็น เหตุใ ห้จ ำนวนอัต รากำลัง ครูเ กิน เกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับ จำนวนครูที ่
เกษียณอายุราชการมีแนวโน้มลดลงทุกปี เมื่อพิจารณาเป็นรายปี งบประมาณพบว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 174 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 33,994 คน มีครูตาม จ.18 จำนวน 1,990 คน ครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 1,943 คน มีครูเกินเกณฑ์ 47 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.42
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 174 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 33,982 คน มีครูตาม จ.18 จำนวน 1,943 คน ครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 1,932 คน มีครูเกินเกณฑ์ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56
ปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 174 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ
ระดับ มัธยมศึกษา รวมทั้ง สิ้ น 33,974 คน มีครูตาม จ.18 จำนวน 1,943 คน ครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 1,922 คน มีครูเกินเกณฑ์ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 174 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 33,962 คน มีครูตาม จ.18 จำนวน 1,943 คน ครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 1,912 คน มีครูเกินเกณฑ์ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05
ปี งบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 174 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ
ระดับ มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้ น 33,952 คน มีครูตาม จ.18 จำนวน 1,943 คน ครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 1,902 คน มีครูเกินเกณฑ์ 10 คน คิดเป็นร้ อยละ 0.05 ดังแผนภูมิ
ประกอบต่อไปนี้

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
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แผนภูมิ 1 แสดงจำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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แผนภูมิ 2 แสดงจำนวนครูขาดเกณฑ์และครูเกษียณอายุราชการสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๓๙

ตาราง 2 อัตรากำลังครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
อัตรากำลังครู
จำนวน(โรงเรียน)
หมายเหตุ
+9
1
+3
4
+2
16
+1
34
รวม
55
0
88
รวม
88
-1
27
-2
3
-3
1
-4
1
รวม
32
จากตาราง 2 พบว่าสภาพปัจจุบันปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาสั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในภาพรวมมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์
เมื่อพิจารณาเป็น รายสถานศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ จำนวน 55
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.60 มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์จำนวน 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
50.57 และมีมีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์จำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.39
ดังแผนภูมิประกอบต่อไปนี้
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แผนภูมิ 3 แสดงอัตรากำลังครูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๔๐

ตาราง 3 อัตรากำลังครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
อัตรากำลังครู
จำนวน(โรงเรียน)
หมายเหตุ
+3
2
+2
21
+1
42
รวม
65
0
94
รวม
94
-1
12
-2
2
-3
1
รวม
15
จากตาราง 3 พบว่าสภาพปัจจุบันปีงบประมาณพ.ศ. 2564 สถานศึกษาสังกัดนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รีเขต 1 ในภาพรวมมี อั ต รากำลั งครูเกิ น เกณฑ์ เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ น รายสถานศึ ก ษาพบว่ า มี ส ถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั ง ครู เกิ น เกณฑ์ จ ำนวน 65
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.35 มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์จำนวน 94 โรงเรียน คิดเป็น ร้อย
ละ 54.02 และมีมีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.62
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
100
80
60
พ ด

40

ข ด

20
0
. .

แผนภูมิ 4 แสดงอัตรากำลังครูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๔๑

ตาราง 4 อัตรากำลังครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2565
อัตรากำลังครู
จำนวน(โรงเรียน)
หมายเหตุ
+4
2
+3
2
+2
36
+1
33
รวม
73
0
91
รวม
91
-1
10
รวม
10
จากตาราง 4 พบว่าสภาพปั จ จุ บั น ปี งบประมาณพ.ศ. 2565 สถานศึ ก ษาสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในภาพรวมมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายสถานศึกษาพบว่ามีส ถานศึกษาที่ มีอัตรากำลั งครูเกิน เกณฑ์ จำนวน 73
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.95 มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์จำนวน 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
52.29 และมีมีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.74
ดังแสดงแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิ 5 แสดงอัตรากำลังครูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๔๒

ตาราง 5 อัตรากำลังครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
อัตรากำลังครู
จำนวน(โรงเรียน)
หมายเหตุ
+3
13
+2
20
+1
46
รวม
79
0
85
รวม
85
-1
10
รวม
10
จากตาราง 5 พบว่าสภาพปั จ จุบั น ปี งบประมาณพ.ศ. 2566 สถานศึ ก ษาสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในภาพรวมมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายสถานศึกษาพบว่ามีส ถานศึกษาที่มีอัตรากำลั งครูเกิน เกณฑ์ จำนวน 79
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.40 มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์จำนวน 85 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 48.85 และมีมีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.74
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิ 6 แสดงอัตรากำลังครูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
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ตาราง 6 อัตรากำลังครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2567
อัตรากำลังครู
จำนวน(โรงเรียน)
หมายเหตุ
+4
19
+2
29
+1
35
รวม
83
0
81
รวม
81
-1
8
รวม
8
จากตาราง 6 พบว่าสภาพปั จ จุบั น ปี งบประมาณพ.ศ. 2567 สถานศึ ก ษาสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในภาพรวมมีอัตรากำลังครูเกิน เกณฑ์
เมื่อพิจารณาเป็น รายสถานศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์จำนวน 83
โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 47.70 มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์จำนวน 81 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 46.55 และมีมีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.59
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิ 7 แสดงอัตรากำลังครูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการอัตรากำลังครูข้าราชการในสถานศึกษา สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567
ในเชิงปริมาณตามสาขาวิชา
ผลการศึกษาแนวโน้ มความต้องการอัตรากำลั งครูข้าราชการในสถานศึกษา สั งกั ด
สำนั ก งานสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2562 ในเชิงปริมาณตามสาขาวิชา โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจครู ในสถานศึกษา
จำแนกตามรายวิชาที่สอนปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
ตาราง 7 จำนวนครูที่ขาดเกณฑ์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ในเชิงปริมาณตามสาขาวิชา
ความต้องการอัตรากำลังครู
ปีงบประมาณ พ.ศ.
หมายเหตุ
ข้าราชการในสถานศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 รวม ลำดับที่
ปฐมวัย
20
20
20
20
20 100
ภาษาไทย
20
20
20
20
20 100
ประถมศึกษา
17
17
17
17
17
85
คณิตศาสตร์
15
15
15
15
15
75
ภาษาอังกฤษ
11
11
11
11
11
55
สังคมศึกษา
8
8
8
8
8
40
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4
4
4
4
4
20
พลศึกษา
4
4
4
4
4
20
ศิลปศึกษา
3
3
3
3
3
15
คอมพิวเตอร์
1
1
1
1
1
5
จากตาราง 7 พบว่า อัตรากำลังครูข้าราชการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ในเชิงปริมาณตาม
สาขาวิชา ในภาพรวมมีแนวโน้ ม ความต้องการอัตรากำลังครูโดยวิชาเอกที่ต้อ งการมากที่สุดคือ
วิชาเอกปฐมวัย ภาษาไทย รองลงมาคือ ประถมศึกษาและคณิตศาสตร์ ตามลำดับ ดังแสดง
แผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิ 8 แสดงจำนวนครูที่ขาดเกณฑ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567
ในเชิงปริมาณตามสาขาวิชา
ตอนที่ 3 แนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2567
จากผลการศึ กษาแนวโน้ มความต้ องการอั ตรากำลั งครู ข้าราชการในสถานศึ กษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ใน
เชิงปริมาณตามสาขาวิชาโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจครูที่ขาดเกณฑ์ในสถานศึก ษา จำแนกตาม
รายวิชาที่สอน ที่พบว่าสถานศึกษามีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ประชุมจัดทำแนวทางการ
วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2567 โดยจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
ปัญหาที่พบในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมาคือ ข้าราชการครูไม่สมั ครใจย้ายไปในโรงเรียนที่ขาด
อัตรากำลัง เนื่องจากเป็นโรงเรียนห่างไกล ทุรกันดาร เดินทางไม่สะดวก ประกอบกับข้าราชการครูที่
มีอยู่เกษียณอายุราชการและเงื่อนไขในการจัดสรรอัตราครูที่เกษียณอายุราชการคืนต้องจัดสรร
คืนให้โรงเรียนที่มีจำนวนนั กเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอัตรา
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และปัญหาอัตราครูไม่ครบชั้นเรียน
แนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563-2567
จากการประชุมทำให้ กลุ่ มบริห ารงานบุ คคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีแนวทางการวางแผนแก้ปัญหาอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ จำนวน 4 วิธี ดังนี้
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1. การเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. การขอยกเว้นเงื่อนไขการจั ดสรรอั ตราครูที่ เกษี ยณอายุราชการจากคณะกรรมการกำหนด
เป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
3. การขอรั บ การสนั บ สนุ น อั ต ราครู จ้ า งจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.)
4. การดำเนินการจ้างครูโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา
ซึ่งในการดำเนิ น การแก้ปั ญหาการขาดอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็ กที่มี
จำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้จัดทำแผนอัตรากำลังคน เพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหา ดังนี้
แผนอั ต รากำลั งข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567
1. นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน
1.1 สำรวจและวิเคราะห์ ปัญหาด้านกำลังคน เช่น การขาดแคลนกำลั งข้าราชการครู
คุณภาพและขวัญกำลังใจของครูเป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดกลวิธีในการแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสม
1.2 วิเคราะห์ แนวโน้ มและเป้ าหมายด้านกำลั งคนในอนาคตพบว่า สถานศึก ษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีปัญหาการขาดแคลนครู เมื่อจำแนกเป็น
วิชาเอกพบว่า อัตรากำลังครูข้าราชการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ในเชิงปริมาณตามสาขาวิชาในภาพรวมมีแนวโน้ม
ความต้องการอัตรากำลังครูโดยวิชาเอกที่ต้องการมากที่สุดคือ วิชาเอกปฐมวัย ภาษาไทย รองลงมาคือ
ประถมศึกษา และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
1.3 กำหนดนโยบายและเป้าหมายกำลังคน เมื่อดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ว
จึงกำหนดให้แน่ชัดว่าต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู และพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู
1.4 สื่อสารและทำความเข้าใจ โดยการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจนโยบายและ
เป้าหมาย เพื่อให้ความร่วมมือดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้
- เสนอให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อให้การสนับสนุน
- จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยต้องตระหนักว่าเป็นแผนที่สามารถปฏิบัติได้
2. แผนการสรรหา
การสรรหาในกรณีมีอัตราว่าง ใช้วิธีการรับย้ายครูจากทั้งในและต่างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หากไม่มีครูย้ายจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบและการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครุผู้ช่วย ตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3. แผนพัฒนาและฝึกอบรม
โดยจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครู ทั้งด้านคุณธรรมและด้านวิชาการ เช่น โครงการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โครงการ
พัฒ นาศักยภาพบุ คลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ เป็นต้น
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
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4. แผนด้านเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
เป็ น การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างครู กั บ หน่ ว ยงาน เช่ น
โครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่, การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เป็นต้น
5. แผนการขยายหรือปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน
5.1 การขยายงาน
5.1.1 การขยายงานที่ใช้ความสามารถอย่างเดียวกัน เช่น โครงการขับเคลื่อนการ
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นต้น
5.1.2 การขยายงานที่ใช้ความสามารถแตกต่างกัน เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา, โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพอย่างยั่งยืน
เป็นต้น
5.2 การปรับปรุงเพิ่มคุณ ค่าของงาน เพื่อให้เกิดความท้าทายต่อความสามารถของครู
เช่น โครงการนิเทศติดตามประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒ นาความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ, โครงการนิ เทศติดตามพัฒ นา สร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาและ หน่วยงาน การศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษา
3. รั บ คำขอ ปรั บ ปรุงการกำหนดตำแหน่ ง/ขอเลื่ อ นวิท ยฐานะ/ขอเปลี่ ย นแปลง
เงื่อนไขตำแหน่ง/ ขอกำหนดตำแหน่ง เพิ่มจากสถานศึกษา
4. ดำเนิ น การให้ มีการประเมิน เพื่ อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม หลั ก เกณฑ์ ที่ค ณะกรรมการข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา (ก.ค.ศ)
กำหนด
5. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และหรือคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
6. ผู้ มี อ ำนาจตามกฎหมายมี ค ำสั่ ง การปรั บ ปรุ ง ตำแหน่ ง เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเพิ่ม
7. เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม
6. แผนการเกลี่ยกำลังคน
6.1 ศึกษาตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลอัตรากำลัง ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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6.3 กำหนดเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนี้
6.3.1 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานการศึกษาที่ยุ บ รวม หรือเลิก ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด กรณีที่รวมหน่วยงานการศึกษาให้พิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่ถูกรวมก่อนเป็นลำดับแรก
6.3.2 ตัดโอนตำแหน่งและอั ตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเมื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว หน่วยงาน
การศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอตั รากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด
6.4 เป้าหมาย
6.4.1 ดำเนิ น การเกลี่ ย อั ต รากำลั งข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใน
สถานศึกษา แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม
เมื่อดำเนินการแล้วในแต่ละครั้งให้รายงานข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ให้
สพฐ. ทราบ
6.4.2 ดำเนิ น การเกลี่ ย อั ต รากำลั ง โดยการตั ด โอนตำแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ น
จากหน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ มี ในโรงเรี ย นที่ มี อั ต รากำลั ง เกิ น เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนด
ในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
6.4.3 เกลี่ยในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนและจำนวนครู (ผู้บริหารและครูผู้สอน)
ดังนี้
1) สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา และมีครู ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
2) สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61-120 คน และมีครู ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป
3) สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด (อัตราส่วนครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 20)
6.4.4 ดำเนินการตามแผนเกลี่ยอัตรากำลัง ในระยะเวลา 3 ปี โดยดำเนินการเกลี่ย
ตามความเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์ในการจัดการศึกษา และการพัฒ นาคุณภาพของนักเรียนเป็น
สำคัญ
6.5 มาตรการ
6.5.1 สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ข้ า ราชการครู ส มั ค รใจย้ า ยไปดำรงตำแหน่ ง ในโรงเรี ย น
ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์พื้นที่ห่างไกล
6.5.2 ข้าราชการครูที่ยินยอมย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครู ต่ำกว่า
เกณฑ์ พื้นที่ห่างไกล ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ เป็นกรณีพิเศษ
6.5.3 พิจารณาย้ายข้าราชการครูไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครู ต่ำกว่า
เกณฑ์ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
6.6 แนวทางการเกลี่ย อั ตรากำลัง เพื่อให้มีการใช้อัตรากำลั งอย่างมีประสิทธิภ าพ จึง
กำหนดแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลัง ดังนี้
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6.6.1 สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา และมีครู ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เมื่อเกลี่ย
แล้ วต้องมีจ ำนวนครู (ผู้ บ ริห ารและครูผู้ ส อน) รวมแล้ วไม่เกิน 5 คน และผู้ บริห ารสถานศึกษาให้
ความเห็นในการย้ายเกลี่ยอัตรากำลัง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการก่อนส่งคำร้องขอย้าย
6.6.2 สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61-120 คน และมีครู ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป เมือ่ เกลี่ย
แล้วต้องมีจำนวนครู (ผู้ บ ริหารและครูผู้สอน) รวมแล้วไม่เกิน 7 คน และผู้บริห ารสถานศึกษาให้
ความเห็นในการย้ายเกลี่ยอัตรากำลัง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการก่อนส่งคำร้องขอย้าย
6.6.3 สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นในการย้ายเกลี่ยอัตรากำลัง โดยการตัดโอนตำแหน่ง และอัตรา
เงินเดือน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนส่งคำร้องขอย้าย
6.6.4 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้ดำเนินการเกลี่ย ดังนี้
1) โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์
1.1) กลุ่มสาระวิชานั้นต้องไม่ขาดอัตรากำลัง
1.2) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นในการย้ายเกลี่ยอัตรากำลัง โดยการ
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนส่งคำร้องขอย้าย
2) โรงเรียนที่ขาดอัตรากำลังครู
2.1) กลุ่มสาระวิชานั้นตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2.2) กลุ่มสาระวิชานั้นต้องขาดอัตรากำลัง
6.7 การยื่นคำร้องขอย้าย กรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายในโรงเรีย นเดียวกันหลายราย ให้
พิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้
- วิชาเอกตรงตามความต้องการของโรงเรียนที่จะรับย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือน
- อายุการดำรงตำแหน่งในโรงเรียนปัจจุบัน
- เหตุผลความจำเป็น
- แก้ปั ญหาการบริห ารงานของโรงเรียนและแก้ปัญ หาการบริห ารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6.8 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู ให้ดำเนินการภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
เท่านั้น
7. แผนเตรียมกำลังคนเพื่อสืบทอดตำแหน่ง
เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีครูเพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม การ
เลือกคนไว้ทดแทนต้องรอบคอบ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีความพร้อมและให้โอกาสกับทุกคนอย่าง
เสมอภาคเพื่ อ ป้ อ งกั น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู ง ที่ มั ก ถู ก ชั ก จู งไปทำงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล, โครงการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การยกย่องส่งเสริม
คนดี มีความสามารถ เช่น ยกย่องครูมีผลงานดีเด่น หรือเชิญให้เป็นวิทยากร เป็นต้น
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8. การนำแผนไปปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อให้เกิดผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ฝ่ายบริหารควรกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงาน
ในสังกัดให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ รวมทั้งมีการ
ประเมิน ผล เพื่อทราบปั ญ หาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผน อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการวางแผนกำลังคนต่อไป โดยการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ระยะเวลาติดตาม
ผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๕๑

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวางแผนอัตรากำลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ปี งบประมาณพ.ศ. 2563 - 2567 กลุ่ มบริห ารงานบุ คคล ได้ส รุป
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
2. เพื่อศึกษาสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
3. เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการอัตรากำลังครูข้าราชการในสถานศึกษา สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ในเชิง
ปริมาณตามสาขาวิชา
4. เพื่อเสนอแนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ไม่นบั รวมโรงเรียนเอกชน จำนวน 174 คน 174 โรงเรียน
2. คณะทำงานจัดทำแผนการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 9 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวางแผนครั้งนี้ เป็นแบบสรุปการเก็บ ข้อมูล
ข้าราชการครูต ามแบบที่ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานกำหนด จำนวน 5 แบบ
ดังนี้
1. แบบสรุปปริมาณงานของสถานศึกษา จำแนกรายวิชาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2567
2. แบบสรุปจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกรายวิชาที่สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- 2567 (แยกเป็นรายปี)
3. แบบสรุปจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกรายวิชาที่สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- 2567 (แยกประเภท/ตำแหน่ง)
4. แบบสรุ ป จำนวนบุ ค ลากรในสถานศึก ษา จำแนกรายวิ ช าที่ ส อน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 - 2567 (สรุปรวม 5 ปี)
5. แบบบั น ทึ กการประชุมการจัดทำแผนการเกลี่ ยอัตรากำลั งข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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การเก็บรวมรวมข้อมูล
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทำหนั ง สื อ แจ้ งสถานศึ ก ษา ทั้ ง 174 โรงเรี ย น ทางเว็ บ ไซด์ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 พร้อมส่งแบบสรุปข้อมูล จำนวน 4 แบบ เพื่อให้ผู้ บริห าร
สถานศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถูกต้องให้ครบทุกแบบ
2. เมื่อดำเนิ น การเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ให้ โรงเรียนนำส่ งเป็น เอกสารและทาง E-mail :
kopgan@gmail.com
3. สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึก ษาสภาพอั ตรากำลั งข้าราชการครูในสถานศึ กษา สั งกั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 โดยศึกษาจากจำนวน
ปริ ม าณงานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ปี งบประมาณพ.ศ. 2563 - 2567 ในภาพรวมพบว่า สถานศึก ษาในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณพ.ศ.2563 - 2567 มีจำนวนอัตรากำลังครูขาด
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 3.13 เมื่อพิจารณาจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูตามเกณฑ์และ
จำนวนครูขาดเกณฑ์พบว่ามีแนวโน้มลดลงทุกปี สำหรับจำนวนครูที่เกษียณมีแนวโน้มลดลงทุกปี
2. ผลการศึ ก ษาแนวโน้ ม ความต้ อ งการอั ต รากำลั งครู ข้ า ราชการในสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ในเชิง
ปริมาณตามสาขาวิชา โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจครูที่ขาดเกณฑ์ในสถานศึกษา จำแนกตามรายวิชาที่
สอนในภาพรวมพบว่าอัตรากำลังครูที่มีอยู่จริง มีน้อยกว่าอัตรากำลังครูที่ควรมีตามเกณฑ์ และแนวโน้ม
ความต้ อ งการอั ต รากำลั งครู โ ดยวิ ช าเอกที่ ต้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ วิ ช าเอกปฐมวั ย และภาษาไทย
รองลงมาคือ ประถมศึกษาและคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
3. จากผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการวางแผนอัตรากำลั งข้าราชการครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563-2567 ได้สรุปแนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567 จำนวน 4 วิ ธี
ประกอบด้วย 1) การเกลี่ยอัตรากำลัง 2) การขออัตราเพิ่มจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและ
นโยบายกำลังภาครัฐ (คปร.) 3) การขอรับการสนับสนุนอัตราครูจ้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และ 4) การดำเนินการจ้างครูโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา
นอกจากนี้ ยังได้ทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ดังนี้
1. นโยบาย เป้าหมาย เกี่ย วกับการบริหารกำลังคนเพื่อต้องการแก้ปัญ หาการขาดแคลนตรา
กำลังครู และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
และมีข้อมูลเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อให้การสนับสนุน
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2. แผนการสรรหา โดยการสรรหาในกรณีมีอัตราว่าง ใช้วิธีการรับย้า ยครูจากทั้งในและนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หากไม่มีครูย้าย จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการ
สอบและการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยตามสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
3. แผนพัฒนาและฝึกอบรม โดยจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครู ทั้งด้านคุณธรรมและ
ด้านวิชาการ
4. แผนด้านเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู กั บ หน่ ว ยงาน เช่ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ยุ ค ใหม่ , การจั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เทศ ครู ผู้ ช่ ว ย
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นต้น
5. แผนการขยายหรือปรับปรุงเพิ่ มคุณค่าของงาน โดยการขยายงานที่ใช้ความสามารถอย่าง
เดียวกัน การขยายงานที่ใช้ความสามารถแตกต่างกัน การปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน เพื่อให้เกิดความ
ท้าทายต่อความสามารถของครู เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่มาตรฐานเพื่อการประกัน คุณภาพอย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงาน
กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะให้กับครู
6. แผนการเกลี่ยกำลังคน โดย 1) การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาที่ยุบ รวมหรือเลิก ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มี
อัตรา กำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ 2) จากหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเมื่อ
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือ นแล้ว หน่วยงานการศึกษาที่รับการตัดโอนต้ องมีอัตรากำลังไม่เกิน
เกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด
7. แผนเตรียมกำลังคนเพื่อสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีครูเพียงพอและ
มีคุณภาพที่เหมาะสม โดยต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมและให้โอกาสกับทุกคนอย่างเสมอภาคเพื่อ
ป้องกันผู้มีความรู้ความสามารถสูงที่มักถูกชักจูงไปทำงานกับหน่วยงานอื่น
8. การนำแผนไปปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผล โดยต้องมีการติดตามตรวจสอบว่าการ
ดำเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนหรือ ไม่ รวมทั้ งมี การประเมิ น ผลเพื่ อทราบปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดำเนินงานโดยการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ระยะเวลาติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจน
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผน
กำลังคนต่อไป
อภิปรายผล
1. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ปี ง บประมาณพ.ศ. 2563 - 2567 มี จ ำนวนอั ต รากำลั ง ครู ข าดเกณฑ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.13
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะนโยบายจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐ และการที่ครูประจำการเกษียณอายุ
ราชการก่อนกำหนด สอดคล้องกับผลการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่ได้
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาพบว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอด
โดยเฉพาะในด้านครู คณาจารย์ พบว่า มีปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และสานต่อ ด้านการ
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
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ผลิ ตและพั ฒ นาครู คณาจารย์ อาจารย์ ให้ ความรู้ ความสามารถ และปริม าณเพี ยงพอ เนื่ อ งจาก
นโยบายจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้มาตรการจูงใจให้ครู ออกก่อนเกษียณ ตั้งแต่ปี
2543 - 2549 ทำให้โรงเรียนสูญเสียอัตราครูไปจำนวน 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ 74,784 อัตรา
ได้อัตราคืน เพียง 20,836 อัตรา) อีกทั้งบัณ ฑิตครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์บางส่ วนจบแล้ วไม่เป็นครู
อาจารย์ มีปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ ทำให้มีการขาดแคลนครูโดยรวม
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวะศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพการศึกษาประกอบกับในอนาคตอีกประมาณ 5 - 10 ปี จะมีครู
ประจำการเกษียณอายุจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น จึงต้องเตรียมการเพื่อรองรับในด้านการ
คัดเลือกบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครู พบว่าผู้เลือกคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เป็นอันดับท้าย ๆ เข้าสาขา
อื่นไม่ได้ จึงมาเรียนมีเป็นจำนวนมาก จึงไม่ได้คนเก่ง มีใจรัก มาเป็นครู ในด้านการพัฒ นาครู พบว่า
ขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทำให้ครูไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบเพียงพอ
2. แนวโน้ มความต้องการอัตรากำลั งครูข้าราชการในสถานศึกษา สั งกัด สำนั กงานเขตพื้น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ในเชิ งปริมาณตาม
สาขาวิชาจำแนกตามรายวิชาที่สอน ในภาพรวมพบว่าวิชาเอกที่ต้องการมากที่สุดคือ วิชาเอกปฐมวัย
และภาษาไทย รองลงมาคือ ประถมศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ตามลำดับที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
จึงต้องให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาปฐมวัย ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความต้องการครูวิชาเอกปฐมวัยเพื่อ
จั ด การเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย 6 คุ ณ ภาพ และ 10 จุ ด เน้ น ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)
3. แนวทางการวางแผนอั ตรากำลั งข้าราชการครูในสถานศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 มี จ ำนวน 4 วิ ธี
ประกอบ ด้วย 1) การเกลี่ยอัตรากำลัง 2) การขออัตราเพิ่มจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและ
นโยบายกำลังภาครัฐ (คปร.) 3) การขอรับการสนับสนุนอัตราครูจ้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และ 4) การดำเนินการจ้างครูโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา สอดคล้องกับข้อเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ที่ได้กำหนดเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา
ไว้ในข้อ 3 ว่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดย
เพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
นอกจากนี้ การจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
มาก เนื่ อ งจากแผนอัต รากำลั งข้าราชการครูในสถานศึ ก ษา เป็ น แผนเกี่ ยวกับ การใช้ กำลั ง คนให้
สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นการเตรียมกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับ
การเปลี่ ย นแปลงที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตและเป็นเครื่องช่วยตัดสิ นใจในการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสำนั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ น (2550: 1) กล่ าวว่า การ
วางแผนกำลั ง คน (Workforce Plan) เป็ น การดำเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ ในการวิ เคราะห์ แ ละ
พยากรณ์ เกี่ย วกับ อุป สงค์และอุป ทานด้านกำลั งคน เพื่อนำไปสู่ การกำหนดวิธีจะให้ ได้กำลั งคนที่ มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
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ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษา
กำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรเป็นหน่วยงานที่ให้บริการอำนวยความ
สะดวกและประสานงาน ในการดำเนินงานขอรับการสนับสนุนครูอัตราจ้างจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือการจ้ างครูโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาโดยการจัดทำแนวทางหรือขั้น ตอนการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้สถานศึกษามีความมั่นใจในการดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดความผิดพลาด
2. สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาควรให้ ความสำคัญ ในการสรรหา หรือ
พัฒนาครูวิชาเอกปฐมวัยและภาษาไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรให้ความสำคัญในการจัดให้มีครูวิชาเอก
ปฐมวัยทุกโรงเรียน เนื่องจากเป็นครูทมี่ ีความสำคัญในการวางพื้นฐานให้กับนักเรียน ในระดับที่สูงขึ้น
4. ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการตามแผนอัตรากำลังข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาเพราะจะทำให้โรงเรียนมีความพร้อมและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
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