
 
 

 
 

การวางแผนอัตราก าลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 
1.ความหมายและความส าคัญ 

 การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา หมายถึง                            
การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ การวางแผน  การบริหารจัดการ  การเสริมสร้างสภาพ
ของอัตราก าลังของบุคลากรในสถานศึกษา/หน่วยงาน  ให้เหมาะสมกับงานท้ังด้านปริมาณงานและ
คุณภาพของงาน ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในต าแหน่งท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการ
ของสถานศึกษา และสามารถน าไปใช้บริหารจัดการอัตราก าลังให้เหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจและ
โอกาสเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ. 2562 : มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและ 
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตัวบ่งช้ีท่ี 3 :  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล/ประเด็น 
การวางแผน ในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้   

 ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  ก าหนดให้ ก.ค.ศ. จัดท าแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งแต่ละปี ก.ค.ศ. จะก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานแผนก าลังคนเพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ นอกจากนั้นมาตรา 23 (1) ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
“ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง และเกล่ียอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร 
งานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด” และมาตรา 23 (7) “จัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  

ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2559 
เรื่อง การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นท่ีการศึกษา และให้โอนอ านาจหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ของจังหวัดนั้น ๆ ตามค าส่ังนี้  

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดท า 
แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง และ
การบริหารงานบคุคลของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 



 
 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการบริหารจัดการอัตราก าลังในภาพรวมของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3. เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาสอดรับกับนโยบายการขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค                      
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
3.แนวคิดในการวางแผนอัตราก าลัง 

  การวางแผนอัตราก าลังคน มีองค์ประกอบส าคัญ  3 ด้าน คือ 
1. ก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน: หน่วยงานต้องมีข้อมูลก าลังคน ท่ีเป็นปัจจุบันทั้งในเชิง 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2. การคาดหวังก าลังคนในอนาคต  : หน่วยงานต้องมีการคาดการณ์ในอนาคตว่าต้องการ
บุคคล จ านวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง ตลอดจนระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติต่างๆอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 3. แผนก าลังคน  :  เป็นแผนเฉพาะท่ีใช้แน่นอน ส าหรับน ามาใช้ปฏิบัติเพื่อเสริมส่วนท่ีขาด
ระหว่างข้อแตกต่างท่ีเกิดขึ้นจากก าลังคนท่ีคาดการณ์และก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

จากแนวคิดกระบวนการวางแผนก าลังคน สามารถน ามาก าหนดแนวทางการวางแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. การก าหนดปริมาณงานในสถานศึกษา แบ่งงานออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1.1  ปริมาณงานด้านการบริหาร หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติงานด้านการบริหารใน

สถานศึกษาในหนึ่งสัปดาห์ของผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.2  ปริมาณงานด้านการสอน เป็นปริมาณงานท่ีสามารถรวบรวมได้จากข้อมูลจ านวน

นักเรียน ในปัจจุบัน ( ณ วันท่ี 10  มิถุนายนของทุกปี)  โดยนับจากจ านวนนักเรียนแยกตามระดับใน
แต่ละช้ันและแต่ละห้องเรียน สถิติการรับนักเรียนของสถานศึกษาหรือข้อมูลการรับนักเรียนย้อนหลัง 
3 ปีการศึกษา จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติงานสอนในหนึ่งสัปดาห์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 

1.3  ปริมาณงานอื่น  หมายถึงปริมาณงานอื่นๆ  ท่ีนอกเหนือจากงานด้านการบริหาร
สถานศึกษาและปริมาณงานด้านการสอน ได้แก่ จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่ง
สัปดาห์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ท่ีมีช่ัวโมง
งานสนับสนุนการสอน 
 
 



 
 

 
 

2. การก าหนดปริมาณงานของบุคลากรต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
การก าหนดปริมาณงานของบุคลากรต่อหนึ่งหน่วยเวลา หมายถึง การก าหนดปริมาณงาน

ประเภทต่างๆ ในสถานศึกษา  ได้แก่  งานบริหารสถานศึกษา  งานสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และงานสนับสนุนการสอน   ซึ่งในการก าหนดปริมาณงานท่ีคนหนึ่ งคน   สามารถปฏิบั ติได้ 
ในหนึ่งหน่วยเวลาของการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษานี้ เป็นการก าหนดจากเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.1 
หรือ ป.1-ป.6 
 แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 
หรือ ป.1-ป6 
 แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3 
หรือ ป.1-ม.3 
 แบบ 4  โรงเรียนมัธยมศึกษา ปกติ 
 แบบ 5  โรงเรียนมัธยมศึกษา (กรณีมีนักเรียนประจ าบางส่วน หรือนักเรียนประจ าท้ังหมด) 
 แบบ 6  การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ จ าแนกตามประเภทความพิการ 
 แบบ 7  การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 
สูตรการค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

กรณีท่ี  1  โรงเรียนท่ีมีนักเรียน  120  คนลงมา 
 

รายการ นักเรียน 
20 คนลงมา 

นักเรียน 
21-40 คน 

นักเรียน 
41-60 คน 

นักเรียน 
61-80 คน 

 

นักเรียน 
81-100 คน 

 

นักเรียน 
101-120 

คน 

ผู้สอน 1 2 3 4 5 6 

ผู้บริหาร 1 1 1 1 1 1 

รวม 2 3 4 5 6 7 

บุคลากรฯ
สนับสนุน 

- - - 1 1 1 

 



 
 

 
 
กรณีท่ี  2  โรงเรียนท่ีมีนักเรียน  121  คนขึ้นไป  
 
จ านวนครูสายงานการสอน 

ระดับก่อนประถม 
จ านวนหอ้งเรียน x นักเรียน:ห้อง + นักเรียนท้ังหมด 
            ครู : นักเรียน                 ครู : นักเรียน               
                                   2 
นักเรียน:ห้อง    =   30 : 1 
ครู : นักเรียน    =   1 : 25   

ระดับประถมศึกษา จ านวนห้องเรียน x นักเรียน:ห้อง    +     นักเรียนท้ังหมด 
                นักเรียน:ครู                      นักเรียน:ครู               
                                    2 
นักเรียน:ห้อง    =   40 : 1 
นักเรียน:ครู      =   1 : 25 

ระดับมัธยมศึกษา X  =  na 
         b 
X =  จ านวนครูสายงานการสอน 
n =  จ านวนห้องเรียน 
a =  นักเรียน :  ห้อง  =  40 : 1 
b =  คร ู: นักเรียน    =   1 : 20 
 

เง่ือนไข : การคิดจ านวนห้องเรียนแต่ละช้ัน หากมีเศษต้ังแต่ 10  คน ขึ้นไป  ให้เพิ่มอีก  1  ห้อง
การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ 

สายงานบริหารในสถานศึกษา ดังนี้ 
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนต่ ากว่า 360 คน มีผู้บริหาร 1 คน  
โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 360 ขึ้นไป มีดังนี ้

 

จ านวนนักเรียน (คน) ผู้บริหาร (คน) ผู้ช่วยผู้บริหาร(คน) 
360 – 719 

720 – 1,079 
1,080 – 1,679 
1,680  ขึ้นไป 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 

 



 
 

 
 

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังบุคลากรสนับสนุนการสอน ประมาณร้อยละ 10 ของจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาตามความจ าเป็น ดังนี้ 
 

1. โภชนาการ 2. อนามัยโรงเรียน 
3. บรรณารักษ์ 4. การเงิน 
5. ธุรการ 6. บันทึกข้อมูล 
7. โสตทัศนศึกษา 8. คอมพิวเตอร์ 
9. ทะเบียนวัดผล 10. พัสดุ 
11. แนะแนว  

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง ของประเทศ 

ท่ีมีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความ
เป็นไทยโดยได้ก าหนดเนื้อหาความรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

(1) ภาษาไทย 
(2) คณิตศาสตร์ 
(3) วิทยาศาสตร์ 
(4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
(6) ศิลปะ 
(7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(8) ภาษาต่างประเทศ 

ได้แบ่งเวลาเรียนออกเป็นช่วงช้ัน ดังนี ้
(1) ช่วงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เรียนปีละประมาณ  800 – 1,000 ช่ัวโมง  

โดยเรียนวันละประมาณ  4-5 ช่ัวโมง และควรใช้เวลาเรียนในกลุ่มภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  
ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนท้ังหมด ส่วนเวลาท่ีเหลือก็ใช้สอนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(2) ช่วงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เรียนปีละประมาณ  800 – 1,000 ช่ัวโมง  
โดยเรียน วันละประมาณ  4-5 ช่ัวโมง และใช้เวลาเรียนในกลุ่มภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  
ร้อยละ 40  ของเวลาเรียนท้ังหมด โดยให้เวลากับกลุ่มวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

(3) ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 เรียนปีละประมาณ   1,000-1,200 ช่ัวโมง  
โดยเรียนวันละประมาณ  5-6 ช่ัวโมง และใช้เวลาเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสัดส่วน  
ท่ีใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ยังคงให้ความส าคัญกว่ากลุ่มอื่น  
ซึ่งควรจัดเวลาเรียนให้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 



 
 

 
 
(4) ช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ก าหนดเวลาเรียนเป็นรายภาค 600 ช่ัวโมง/ภาคเรียน

หรือภาคเรียนละ  13.5 หน่วยกิต (ยกเว้น  ม .4 ภาคเรียนท่ี  1 เรียน  15.5 หน่วยกิต )  หรือ  
30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือ วันละ 6 ช่ัวโมง การจัดหลักสูตรจัดให้ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระในทุกช้ัน 
ยืดหยุ่นตามแผนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความสามารถความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน  
ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
4. วิธีด าเนินการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 1.  สถานศึกษา 
 1.1  รวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ ( จ านวนนักเรียน/ช้ันเรียน/ห้องเรียน/ครู/วิชาเอก/ 
ครูเกษียณอายุราชการ ครูไป -มาช่วยราชการ  พนักงานราชการ อัตราจ้าง ฯลฯ)  ณ วัน ท่ี  
10 มิถุนายน 2562 
 1.2  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อทราบ
จ านวนผู้บริหารและครูในแต่ละระดับช้ันปีการศึกษา 
 1.3  ประมวลผลข้อมูลแล้วน ามาเทียบกับสภาพอัตราก าลังปัจจุบัน เพื่อหาจ านวน
อัตราก าลัง ของผู้บริหาร และครูท่ีขาดเกณฑ์/เกินเกณฑ์/พอดเีกณฑ์ 
 1.4  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 2.1 น าเสนอข้อมูลท่ีสถานศึกษารายงานมาตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์  
ตามหลักเกณฑ์การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.2 ประมวลผลข้อมูลแล้วน ามาเทียบกับสภาพอัตราก าลังปัจจุบันรายโรงเรียน  
จนครบทุกโรง เพื่อหาจ านวนและร้อยละของอัตราก าลังของผู้บริหารและครูท่ีขาดเกณฑ์/เกินเกณฑ์/
พอดีเกณฑ์ 
 2.3 น าข้อมูลของทุกโรงเรียนมาสรุปเป็นภาพรวมอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของทุกปีการศึกษา โดยใช้
ฐานข้อมูลท่ีโรงเรียนรายงานกลุ่มนโยบายและแผน (Data Management Center) ซึ่งเป็นข้อมูล 
ท่ีถูกต้อง  มีคุณภาพจะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพสามารถน าไปเป็นฐาน
ในการบริหารอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

5. การน าไปใช้ประโยชน์ 

การวางแผนอัตราก าลังส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประโยชน์                          
ท่ีน าไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้ ดังนี้  



 
 

1. น าไปใช้ในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สอดคล้อง
กับความต้องการใช้อัตราก าลังคนในสถานศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
เป็นไปตามนโยบายการขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. น าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด 

6. การวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 6.1 สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  บริหารและจัดการการ
จัดการ ศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ใน เขตพื้ น ท่ี  ท้ั งหมด  6  อ าเภอ  ได้แก่  อ า เภอ จุฬาภรณ์  อ าเภอ 
เชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด  อ าเภอปากพนัง  อ าเภอร่อนพิบูลย์  และอ าเภอหัวไทร มีปริมาณงาน ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  จ าแนกได้ ดังนี้ 

 1. จ านวนโรงเรียนในสังกัด รวม 122 โรง จ าแนกตามอ าเภอ ดังนี ้
 

ล าดับท่ี อ าเภอ จ านวนโรงเรียน หมายเหตุ 

1 จุฬาภรณ์ 19  

2 เชียรใหญ่ 35  

3 ชะอวด 52  

4 ปากพนัง 61  

5 ร่อนพิบูลย์ 41  

6 หัวไทร 38  

รวม 246  

 2. จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนโรงเรียน 
20 -40  58 
41 - 60 30 
61-120  73 

121-250 67 
251-500 14 

501-1500 4 
1500 ขึ้นไป - 

รวม 246 



 
 

 
 3. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับท่ีเปิดสอน 
 

จ านวนห้องเรียน / นักเรียน 
รวมทั้งส้ิน 

ก่อนประถม ประถม มัธยม 

ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน 

193 5,784 513 20,434 48 1,871 2,067 28,089 

 
 4.  สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูสายงานบริหารและสายงานการสอน 
 

อัตราครูตามเกณฑ์ อัตราคร ูตาม จ.18 สภาพ % การ 

บร. ครู รวม บร. ครู รวม 
อัตราก า

ลัง 
ขาด/เกิน 

243 1,675 1,918 250 1,669 1,919 -6 0.05 

 5.  บุคลากรในสถานศึกษา (ต าแหน่งครู) 

 

ล าดับท่ี ประเภท จ านวน(คน) 

1 พนักงานราชการ (ครู) 21 

2 ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ 23 

3 ครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 21 

4 พี่เล้ียงเด็กพิการ 34 

5 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 24 

6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2) 35 

 รวมทั้งสิ้น 158 

 



 
 

 
 6.2 วิเคราะห์สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การวิเคราะห์สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปปริมาณงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
              นครศรีธรรมราช เขต ๓ 
 

 
 
ตารางที่ 1  แสดงว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ มีอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

 - ระดับประถมศึกษา ปริมาณงานของสถานศึกษาท้ังหมด 243 โรง มีจ านวนนักเรียน 
28,089 คน มีห้องเรียน 2,067 ห้อง จ านวนครูตาม จ.18 จ านวน 1,919 คน จ านวนครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวน 1,918 คน สภาพอัตราก าลังครู เกินเกณฑ์ 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.05 มี
ครูเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 189 คน ครูไปช่วยราชการ 2 คน  
ครูมาช่วยราชการ  -  คน พนักงานราชการ(ครู) 21 คน อัตราจ้าง(เงิน งปม.(ครู)) 66 คน สภาพ
อัตราก าลังมีอยู่จริง ขาดเกณฑ์ 188 คิดเป็นร้อยละ -9.80 

 - ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ปริมาณงานของสถานศึกษาท้ังหมด 40 โรง มีจ านวน
นักเรียน 7,179 คน มีห้องเรียน 48 ห้อง จ านวนครูตาม จ.18 จ านวน 565 คน จ านวนครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวน 583 คน สภาพอัตราก าลังครู ขาด/เกินเกณฑ์ - 71 อัตรา คิดเป็นร้อยละ         
-12.18 มีครูเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 53 คน พนักงานราชการ(ครู) 
5 คน อัตราจ้าง (งปม.(ครู)) 17 คน สภาพอัตราก าลังมีอยู่จริง ขาดเกณฑ์ -49 คิดเป็นร้อยละ          
- 8.40 
 
 

 



 
 

 
ตารางที่ 2  แผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

แสดงจ านวนครูตาม จ.18 จ าแนกตามรายวิชาท่ีจบ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
 
ตารางที่ 2  แสดงว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓  
              มีข้าราชการครูตามสาขาวิชาท่ีจบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ 
 - สอนวิชา ประถมศึกษา 303 คน ภาษาไทย 176 คน อื่น ๆ 169 คน 
คณิตศาสตร์ 137 คน ภาษาอังกฤษ 133 คน ปฐมวัย 113 คน สังคมศึกษา 116 คนวิทยาศาสตร์ 
89 คน พลศึกษา 62 คน เกษตรกรรม 39 คน คอมพิวเตอร์ 37 คน คหกรรมศาสตร์ 36 คน      
สุขศึกษา 30 คน  บรรณารักษ์  26  คน จิตวิทยาแนะแนว 22 คน นาฏศิลป์ 21 คน เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 16 คน  ชีววิทยา 12 คน  อุตสาหกรรมศิลป์ 9 คน  ศิลปศึกษา 8 คน เคมี 6 คน 
ฟิสิกส์ 3 คน การงานพื้นฐานอาชีพ 3 คน ดนตรีไทย 1 คน ดนตรีสากล 1 คน ทัศนศิลป์ 1 คน 
การศึกษาพิเศษ 1 คน ฝรั่งเศส 1 คน  



 
 

 
ตารางที่ 3   แผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

จ าแนกตามความต้องการครู (ตามจ านวนท่ีขาดจากเกณฑ์ ก.ค.ศ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

 

 
 
ตารางที่ 3  แสดงว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ มีความ

ต้องการข้าราชการครู จ าแนกตามวิชาท่ีสอนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 - วิชาภาษาไทย 62 คน คณิตศาสตร์ 54 คน วิทยาศาสตร์ 37 คน ภาษาอังกฤษ 31 
คน สังคมศึกษา  27 คน สุขศึกษา 24  คน ปฐมวัย 22 คน ประถมศึกษา 22 คน พลศึกษา 9 คน 
คหกรรมศาสตร์  5 คน คอมพิวเตอร์ 3 คน เกษตรกรรม  3 คน  และอุตสาหกรรมศิลป์ 1 คน   



 
 

 
 
ตารางที่ 4  แผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

จ าแนกตามวิชาเอกของครูท่ีสอน ตาม จ.18  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
 
ตารางที่ 4  แสดงว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ มี

ข้าราชการครู จ าแนกตามวิชาเอกท่ีสอน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 - วิชาประถมศึกษา 255 คน ภาษาไทย 120 คน สังคมศึกษา 101 คน ปฐมวัย 60
คน ภาษาอังกฤษ 59 คน วิทยาศาสตร์ 56 คน คณิตศาสตร์ 55 คน พลศึกษา 48 คน สุขศึกษา 
42 คน คหกรรมศาสตร์ 34 คน เกษตรกรรม 20 คน ชีวะ 17 คน นาฏศิลป์ 17 คน เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 14 คน ศิลปศึกษา 12 คน จิตวิทยาแนะแนว 8 คน คอมพิวเตอร์ 7 คน บรรณารักษ์ 
6 คน เคมี 5 คน อุตสาหกรรม 5 คน การเงิน-บัญชี 3 คน ดนตรีศึกษา 2 คน ดนตรีสากล 1 คน 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

 
ตารางที่ 5  แผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

จ าแนกรายวิชาท่ีสอนของครูเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
 
ตารางที่ 5  แสดงว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ มี

ข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการเมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิชาท่ี
สอน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 - วิชาประถมศึกษา 66 คน ภาษาไทย  21 คน สังคมศึกษา 20 คน คณิตศาสตร์ 11 คน 
ปฐมวัย  7  คน สุขศึกษา 6 คน สุขศึกษา 6  คน พลศึกษา 6 คน  คหกรรมศาสตร์ 6 คน   
ภาษาอังกฤษ  5  คน  เกษตรศาสตร์ 4 คนวิทยาศาสตร์ 2 คน  บรรณารักษ์ 2 คน ศิลปศึกษา 1 คน 
และจิตวิทยาและแนะแนว 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
7. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู 

 1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีท่ีว่างลง มีกระบวนการตามข้อกฎหมายท าให้
โรงเรียนขาดแคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 
 2. กระบวนการสรรหา มีการด าเนินการหลายขั้นตอนท าให้ใช้เวลานาน  เนื่องจากต้อง
พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้ 
 3. ผลกระทบจากมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ จากคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
การบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการไม่ต่อเนื่อง 
 4. นโยบายของรัฐบาลท่ีให้ควบคุมอัตราก าลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตราก าลังจ านวน
ข้าราชการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราต้ังใหม่ ท าให้ไม่สามารถขอเพิ่มอัตราตามจ านวน 
ท่ีขาดแคลนได้ 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  

     1. นโยบายการบริหารอัตราก าลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิ่มจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการ
ตามจ านวนปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 
     2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูท่ีไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย และเพิ่มภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากข้ึน 
      3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง ครูทดแทนต าแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินไป  
      4. การรับย้าย/รับโอนในบางต าแหน่ง ก.ค.ศ.ยังไม่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการ ได้เอง 
จะต้องส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ 
      5. การเกล่ียอัตราก าลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ด าเนินการได้ยาก เนื่องจากไม่มีคนประสงค์ย้าย
ออก จะต้องรอจนกว่ามีครูเกษียณอายุราชการ จึงจะสามารถเกล่ียได้ 
 6. โครงสร้างบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ มีมากมายท าให้งานล่าช้า ไม่ทัน
ความต้องการของโรงเรียน ควรปรับโครงสร้างกระจายอ านาจให้เขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการตาม
บริบทของพื้นท่ี 
 



 
 

 
9. แนวทางการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ 
 1. บริหารอัตราก าลังครูท่ีมีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกล่ียอัตราก าลังครูจาก
โรงเรียนท่ีมีครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีครูต่ ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนท่ีมีครูครบตาม
เกณฑ์ และครูต่ ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมีร้อยละความขาด
แคลนหลังการตัดโอนมากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่างๆมีสภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว
ใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้ 
 1.1 ด าเนินการเกล่ียอัตราก าลังครู กรณีต าแหน่งว่างในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลังครูเกิน
เกณฑ์ทันทีท่ีมีต าแหน่งว่าง โดยตัดโอนต าแหน่งท่ีว่างดังกล่าวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีร้อยละ 
ความขาดแคลนอัตราก าลังมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก และในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลการ
คมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อน าไปใช้รับย้ายข้าราชการ
ครูท่ีมีสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
 1.2 เกล่ียอัตราก าลังครูกรณีท่ีมีคนครอง 
 1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะด าเนินการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเอง
โดยใช้มาตรการจูงใจ เช่น ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน 
 1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมาช่วยราชการ หากโรงเรียน
ต้นสังกัดมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ จะด าเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวมาก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
 2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะ
กลุ่มโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการ
บริหารจัดการในภารกิจการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะช่วย
ลดปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครูได้ระดับหนึ่ง 
 3. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียน 
ท่ีประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู  และบรรจุครูท่ีจบสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและ
ขาดแคลนซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 
 4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง  พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
 5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างช่ัวคราวครูรายเดือน เพื่อน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนใน
สังกัด ท่ีมีร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากมากไปหาน้อย 
 6. สงวนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ เพื่อบรรจุครู และนักเรียนทุนตาม
โครงการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให้ 
 7. ก าหนดให้มีครูผู้สอนท่ีจบสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   
และภาษาไทย ให้มีอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 8. พัฒนาครูท่ีปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ท้ังนี้  เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

**************************** 



 
 

 
 

คณะท างาน 
 
 
ทีป่รกึษา   

1. นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3 

2. นางสาวสุมล  ชุมทอง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
  

คณะท างาน 
1. นายจรูญ  พันธ์โภชน ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นางสุพรรณี  แซ่จิว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. นางนิวร  พูลนวล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
4. นางณัฐวดี  ลิมปนานนท์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
5. นางนภัสสรณ์   หมื่นภักดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางวาสนา  ถาวรนุรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นางสาวรัตนาภรณ์   นาคนิคาม เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
8. นายปรมัตถ ์ อโณทัย  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 



O 26  การด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  พร้อมจัดท า ก.ค.ศ.16 /การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การวางแผนอัตราก าลังคน 

 



 O26  การด าเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 3 ด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนอัตราก าลังคน  การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  

  




