
ผลงาน Best Practice  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลงานช้ินที่ 3 

ช่ือ ผลงาน การบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ความเปนมา 

      การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง  การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห การวางแผน  การ
บริหารจัดการ  การเสริมสรางสภาพของอัตรากําลังของบุคลากรในสถานศึกษา/หนวยงาน  ใหเหมาะสมกับงานท้ังดานปริมาณงานและคุณภาพของงาน ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ในตําแหนงท่ีมีความรูความสามารถตรงกับความตองการของสถานศึกษา และสามารถนําไปใชบริหารจัดการอัตรากําลังใหเหมาะสม  สอดคลองกับภารกิจและ
โอกาสเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด  

     ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พ.ศ. 2563 : มาตรฐานท่ี 2 การบริหาร 
และจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตัวบงชี้ท่ี 3 :  การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล/ประเด็น 
การวางแผน ในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย ปญหา และความตองการของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว   
      ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  กําหนดให ก.ค.ศ. จัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ซ่ึงแตละป ก.ค.ศ. จะกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รายงานแผนกําลังคนเพ่ือรวบรวมเปนขอมูลภาพรวมระดับประเทศ นอกจากนั้นมาตรา 23 (1) กําหนดให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา “กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง 
และเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร 
งานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด” และมาตรา 23 (7) “จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีการวางแผนอัตรากําลังสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนประโยชนท่ี
นําไปใชในเรื่องการบริหารงานบุคคลได โดยนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด  ดังนี้ 

 



1. จํานวนครูตาม จ.18   จํานวนท้ังหมด 1,854  คน 
2.1  ผูอํานวยการโรงเรียน   จํานวน      231  คน 
2.2  รองผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน        12  คน  
2.3  คร ู     จํานวน   1,611  คน 

 3.  จํานวนครูตามเกณฑ ก.ค.ศ.กําหนด มีจํานวนท้ังหมด 1,893  อัตรา 
      3.1  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน    จํานวน       225  อัตรา 
      3.2  ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน   จํานวน         11  อัตรา 
      3.3  ตําแหนงครู    จํานวน    1,657  อัตรา 
 4.  จํานวนครู –ขาด, + เกิน  จํานวน  1  ตําแหนง 
      4.1  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  เกิน        6   ตําแหนง 
      4.2  ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน  เกิน        1    ตําแหนง 
      4.3  ตําแหนงครู    ขาด    - 49    ตําแหนง 

5.  จํานวนผูเกษียณอายุราชการ ป 2563   จํานวน    151   คน 
6.  สภาพอัตรากําลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2563 จํานวน  ๑,๗03  อัตรา 
7.  สภาพอัตรากําลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2563     ขาด        190  อัตรา 
     คิดเปนรอยละ  - 10.03 
8.  สรุปอัตรากําลังในภาพรวม  ดังนี้ 
 8.1  โรงเรียนขาดเกณฑ จํานวน  94  โรง   จํานวน  - 147  อัตรา 
 8.2  โรงเรียนเกินเกณฑ จํานวน  67  โรง   จํานวน    108  อัตรา 
 8.3  โรงเรียนพอดีเกณฑ จํานวน  83  โรง 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประโยชนในการ
วางแผนอัตรากําลัง และการบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค 
      การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
3  มีวัตถุประสงค ดังนี้ 



      1. เพ่ือวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสูสถานศึกษาในการขับเคลื่อน พัฒนายกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
      2. เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       3. เพ่ือประโยชนดานการศึกษาสอดคลองกับนโยบายการขับเคลื่อนปฏริูปการศึกษา          ในภูมิภาคสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

วิธีการดําเนินงาน – กระบวนการ 

 1.  สถานศึกษา 
 1.1  รวบรวมขอมูลตามแบบสํารวจ ( จํานวนนักเรียน/ชั้นเรียน/หองเรียน/คร/ูวิชาเอก/ ครูเกษียณอายุราชการ ครูไป-มาชวยราชการ  พนักงานราชการ อัตรา
จาง ฯลฯ)  ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 (10 มิถุนายนเดิม) 
 1.2  นําขอมูลมาวิเคราะหตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เพ่ือทราบจํานวนผูบริหารและครูในแตละระดับชั้นปการศึกษา 
 1.3  ประมวลผลขอมูลแลวนํามาเทียบกับสภาพอัตรากําลังปจจุบัน เพ่ือหาจํานวนอัตรากําลัง ของผูบริหาร และครูท่ีขาดเกณฑ/เกินเกณฑ/พอดีเกณฑ 
 1.4  นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2.1 นําเสนอขอมูลท่ีสถานศึกษารายงานมาตรวจสอบความถูกตอง และวิเคราะห  
ตามหลักเกณฑการคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 2.2 ประมวลผลขอมูลแลวนํามาเทียบกับสภาพอัตรากําลังปจจุบันรายโรงเรียน  
จนครบทุกโรง เพ่ือหาจํานวนและรอยละของอัตรากําลังของผูบริหารและครูท่ีขาดเกณฑ/เกินเกณฑ/พอดีเกณฑ 
 2.3 นําขอมูลของทุกโรงเรียนมาสรุปเปนภาพรวมอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 (10 มิถุนายนเดิม)ของทุกปการศึกษา โดยใชฐานขอมูลท่ีโรงเรียนรายงานกลุมนโยบายและ
แผน (Data Management Center) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีถูกตอง  มีคุณภาพจะทําใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง มีคุณภาพสามารถนําไปเปนฐานในการบริหาร
อัตรากําลังในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 



การวิเคราะห 

เทคนิค/รูปแบบท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

 1. บริหารอัตรากําลังครูท่ีมีอยูใหบังเกิดประโยชนสูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากําลังครูจากโรงเรียนท่ีมีครูเกินเกณฑ ไปกําหนดใหมในโรงเรียนท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑ 
จากโรงเรียนท่ีมีครูครบตามเกณฑ และครูตํ่ากวาเกณฑนอยกวาไปกําหนดใหมในโรงเรียนท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑท่ีมีรอยละความขาดแคลนหลังการตัดโอนมากกวา เพ่ือให
โรงเรียนตางๆมีสภาพอัตรากําลังครูเม่ือเทียบเกณฑแลวใกลเคียงกัน โดยใชมาตรการ ดังนี้ 
 1.1 ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังครู กรณีตําแหนงวางในโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังครูเกินเกณฑทันทีท่ีมีตําแหนงวาง โดยตัดโอนตําแหนงท่ีวางดังกลาวไปกําหนด
ใหมในโรงเรียนท่ีมีรอยละความขาดแคลนอัตรากําลังมากท่ีสุดเปนลําดับแรก และในโรงเรียนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกลการคมนาคม   ไมสะดวก ไมปลอดภัย และครูภายในไม
ประสงคขอยายเขา เพ่ือนําไปใชรับยายขาราชการครูท่ีมีสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนตองการและขาดแคลน 
 1.2 เกลี่ยอัตรากําลังครูกรณีท่ีมีคนครอง 
 1.2.1 ขาราชการครูในสังกัด จะดําเนินการยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปกําหนดใหมในโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังครูตํ่ากวา
เกณฑตามความประสงคของตนเองโดยใชมาตรการจูงใจ เชน ไดรับสิทธิในการเบิกคาเชาบาน 
 1.2.2 ขาราชการครูจากตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมาชวยราชการ หากโรงเรียนตนสังกัดมีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ จะดําเนินการเสนอขออนุมัติ
หนวยงานตนสังกัดเพ่ือตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวมากําหนดใหมในโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑ 
 2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเขาดวยกัน บริหารงานในลักษณะกลุมโรงเรียนโดยใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการ
จัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะชวยลดปญหาความขาดแคลนอัตรากําลังครูไดระดับ
หนึ่ง 
 3. ขอรับการจัดสรรตําแหนงครูเกษียณอายุราชการคืน เพ่ือนําไปจัดสรรใหกับโรงเรียน 
ท่ีประสบปญหาความขาดแคลนอัตรากําลังครู  และบรรจุครูท่ีจบสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนตองการและขาดแคลนซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกล การคมนาคมไมสะดวก 
 4. คัดเลือกครูอัตราจาง  พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 3 ป เพ่ือบรรจุ 
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนตองการและขาดแคลน 
 5. ขอรับการจัดสรรอัตราจางชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือนําไปจัดสรรใหกับโรงเรียนในสังกัด    ท่ีมีรอยละความขาดแคลนอัตรากําลังครูจากมากไปหานอย 
 6. สงวนอัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ เพ่ือบรรจุครู และนักเรียนทุนตามโครงการ    ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให 
 7. กําหนดใหมีครูผูสอนท่ีจบสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน คือ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ใหมีอยูในโรงเรียนทุกโรงเรียน 



 8. พัฒนาครูท่ีปฏิบัติการสอนไมตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝกอบรม ท้ังนี้ เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู
สูงข้ึน 
ผลสําเร็จ 

   เชิงปริมาณ 

     การวางแผนอัตรากําลังสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนประโยชน  ท่ีนําไปใชในเรื่องการบริหารงานบุคคลได โดยนําไปใชในการวาง
แผนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด  ดังนี้ 

     1. สถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรรอัตรากําลัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงข้ึน จํานวน 230 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100  
      2. สถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรรอัตรากําลัง จํานวน 230 โรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

สูงข้ึน 

  เชิงคุณภาพ 

     การวางแผนอัตรากําลังสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนประโยชน                          ท่ีนําไปใชในเรื่องการบริหารงานบุคคลได ดังนี้ 
     1. สถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรรอัตรากําลัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงข้ึนทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100  

      2. สถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรรอัตรากําลัง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 

 
ปจจัยสงผลใหเกิดความสําเร็จอยางย่ิง 

      1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหมไมไดทันทีท่ีวางลง มีกระบวนการตามขอกฎหมายทําใหโรงเรียนขาดแคลนครูชวงรอยตอในระยะเวลานาน 
      2. กระบวนการสรรหา มีการดําเนินการหลายข้ันตอนทําใหใชเวลานาน  เนื่องจากตองพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดอยางเครงครัด โดยยึดหลัก
ความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
      3. ผลกระทบจากมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ จากคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการจัดสรรคืนอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุราชการ     การบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการไมตอเนื่อง 
      4. นโยบายของรัฐบาลท่ีใหควบคุมอัตรากําลังขาราชการ โดยการตรึงอัตรากําลังจํานวนขาราชการท่ีมีอยูในปจจุบันไวไมใหมีการเพ่ิมอัตราตั้งใหม ทําใหไม
สามารถขอเพ่ิมอัตราตามจํานวนท่ีขาดแคลนได 



 

การเผยแพร/การประชาสัมพันธ/หนวยงานท่ีมาศึกษาดูงาน 

 ในการเผยแพรประชาสัมพันธการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ท้ังวิธีดําเนินการ และผลท่ีเกิดข้ึน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ไดนําเสนอในรูปแบบดังตอไปนี้ 
 1. นําเสนอ/เผยแพรวิธีการดําเนินการในท่ีประชุมครูและผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 2. ประชาสัมพันธดวยวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศเปนเอกสารเพ่ือเปนแนวทางแกผูบริหารและครูในการปฏิบัติงานตอไป 
 3. การประชาสัมพันธทางสื่อมีเดียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

4. ประชาสัมพันธทางเว็บไซดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช      เขต 3 http://www.nst3.go.th/ 

 

 

  ตัวอยางภาพกิจกรรม 
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