การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารงานบุคคล
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดประกาศนโยบายการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อใช เ ป น แนวทางในการบริ ห ารงานบุค คลในสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นั้น
๑. ดานการวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๑ ป เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงชาราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึ ก ษา รองรั บ ต อ ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศและ
ยุทธศาสตร ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒5๘๐) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และใชในการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงใหเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่ เพื่อใหการบริหารอัตรากําลัง
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด เป น ไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนด มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส บริสุทธิ์และยุติธรรม
2. ดานการสรรหา (Recruitment)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการแสวงหาบุคคล
ตามคุณลักษณะที่กําหนด และเลือกสรรคนดีคนเกง เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 1 และแผนการปฏิ รู ป ประเทศและยุ ทธศาสตร ช าติ ๒๐
ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดดําเนินการ ดังนี้.
๒.๑ การสรรหา บรรจุ ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึ ง
ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ตองประกาศทางเว็บไซต
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษานครปฐมเขต 1 หรื อชอ งทางอื่ น โดยดําเนิน การตามแผน
อัตรากําลังที่กําหนดไว ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนไมใหมีอัตราวางที่
สามารถใชไดในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒.2 ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส ดังนี้
1) ประกาศรับยาย/รับโอน ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. โดยดําเนินการ
ตามปฏิทิน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2) ประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กเพื่ อจ า งเป น ลู ก จา งชั่ ว คราว และประกาศรับ สมั ค ร
คัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต และประชาสัมพันธไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสรางการรับรูและเชาถึงบุคคลทั่วไป หรือ
หนวยงานตาง ๆ ไดอยางมี ประสิทธิภาพ
3) ขอใช บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได ข อง กศจ.นครปฐม หรื อ กศจ.ข า งเคี ย ง (สํ า หรั บ
ขาราชการครู ในสถานศึกษา) หรือบัญชีผูสอบแขงขันไดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตําแหนงบุคลากรทาง การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้
คํานึงถึงความตองการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ที่มีอัตราวางอยางแทจริง
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๔) แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผูมีความรูความสามารถและ
หลากหลาย เพื่อใหการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑที่
กําหนด มีความเปนธรรม และตรงกับความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 และตรงตามความตองการของสถานศึกษาในสังกัด และสามารถเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ
และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน
๓. ดานการพัฒนา (Development)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาความรู
ความสามารถขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปใหสอดคลองตามความจําเปนและความ ตองการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
๓.๒ ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัดใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
3.3 ดําเนินการเตรียมความพรอมครูผูชวยบรรจุใหมและอบรมบุคลากรใหมในสังกัด
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
๔. ดานการรักษาไว (Retention)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเลื่อนขั้นคาจางประจํา และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเปนไปตามชวงเวลา
ที่กําหนด
4.2 ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่
๔.๓ จัดทําและประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงที่วาง เพื่อ
เตรียมความ พรอมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแตละป
๔.๔ จัดกิจกรรมยกยอง ชมเขยบุคลากร เขน การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน การ
คัดเลือกบุคคล และหนวยงานตนแบบ เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ผูกพันระหวางบุคลากรกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ บุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแกการเปนแบบอยางได
๔.5 เสริมสรางและใหความรูเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เชน ใหความรูขาราชการและ
ลูกจาง เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๔.6 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาราชการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่หลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ค.ศ. และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ เปนไป ตามชวงเวลาที่กฎหมาย
กําหนด หากมีขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานราชการรองเรียน รองขอความเปน ธรรมให
รวบรวมและรีบนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยดวน
๕. ดานการใชประโยชน (Utilization)
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองรวมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อยางเปน ระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม กํากับ ดูแล ใหปฏิบัติราชการอยางมิประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.๑ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
รวมทั้ง ควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และขอบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ให
ดํารงตําแหนง ที่สูงขึ้นในตําแหนงตาง ๆ ตองประกาศทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
แจงเวียนทางระบบ E-Office เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครไตอยางเทาเทียมกัน
5.๓ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงตาง ๆ จะยึดถือ
ความรู ความสามารถและประโยชนสูงสุดที่ราชการจะไตรับเปนเกณฑในการคัดเลือก

เอกสารประกอบการดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผน 1 ป)

แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
แผนอัตรากาลัง 1 ปี (ประจาปี 2564)

งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดทา
แผนอัตรากาลังครู 1 ปี ประจาปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากาลังครู วิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการอัตรากาลังครูในสถานศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนามา
วิเคราะห์และประมวลผล สรุปผลข้อมูลจัดทานาเสนอเป็นแผนอัตรากาลังครูในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2564 เพื่อประโยชน์ในการบริหารอัตรากาลังให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การจัดทาแผนอัตรากาลัง 1 ปี จะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลทุกท่านซึ่งให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กรกฎาคม 2563
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แผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
1. ความสาคัญและความหมาย
ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสาคัญกับ “คน” โดยถือว่าคนเป็นทรัพยากร
อันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย กาลังคน
เป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจและไม่สามารถนามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของคนแต่ละคน
มีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสาคัญในการดาเนินงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจานวน
กาลังคนที่เหมาะสม” (สานักงาน ก.พ. 2550: 1)
สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนอัตรากาลังคนไว้ว่า “การวางแผนกาลังคน
หมายถึงการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคน
เพื่อนาไปสู่กลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสม มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมี
แผนการใช้ และพั ฒ นาก าลั ง คนเหล่ า นั้ น อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อเนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ธ ารงรัก ษากาลั ง คน
ที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
การวางแผนอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นกระบวนการจัดอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับงานทั้งด้า นปริมาณ
และคุณภาพของงาน ในระยะเวลาที่เหมาะสมในตาแหน่งที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม ความต้องการ
ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ ก.ค.ศ. จัดทาแผนกาลังคน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแต่ละปี ก.ค.ศ. จะกาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานแผนกาลังคนเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นมาตรา 23 (1) กาหนดให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่งและเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด” และมาตรา 23 (7) “จัดทาและพัฒนา
ฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ดังนั้น การวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการ
2. วัตถุประสงค์
การวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2.2 เพื่อวางแผนอัตรากาลั งให้ ส อดคล้ องกับความต้องการของสถานศึก ษาและหน่ว ยงาน
ทางการศึกษา ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ในด้านปริมาณและความสามารถ ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
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3. บริบททัว่ ไป
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่ว ยงานในสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
อย่ า งทั่ ว ถึ งและมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ในส่ ว นการบริห ารทรั พ ยากรบุ คคลอยู่ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดู แลของ
สานักงาน ก.ค.ศ. โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีบริบททั่วไป ดังนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา
28 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมี
พื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือ
ตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดต่อกับอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อกับอาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาครและอาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอไทรน้อย อาเภอบางใหญ่
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและ
เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบ้านโป่ง อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี และอาเภอท่ามะกา
อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

การปกครอง
จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองเป็น 7 อาเภอ คือ
จังหวัดนครปฐม
อาเภอเมืองนครปฐม
อาเภอบางเลน

อาเภอดอนตูม

อาเภอนครชัยศรี

อาเภอกาแพงแสน
อาเภอสามพราน

อาเภอพุทธมณฑล
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จังหวัดนครปฐมมี 106 ตาบล 930 หมู่บ้าน สาหรับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตาบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 93 แห่ง

4. สภาพอัตรากาลังครูปจั จุบนั
สภาพอัตรากาลั งครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 124 โรงเรียน ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนโรงเรียน จานวนผู้บริหาร จานวนผู้สอน จานวนพนักงานราชการ จานวนครูอัตราจ้าง
(โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและโครงการและบุคลากรวิทย์-คณิต)
จาแนกรายอาเภอ
ที่
1
2
3

อาเภอ
เมืองนครปฐม
กาแพงแสน
ดอนตูม
รวม

โรงเรียน
49
51
22
122

จานวน
ผูส้ อน พนักงานราชการ
775
7
630
5
225
5
1,630
17

ผูบ้ ริหาร
71
62
26
159

ครูอัตราจ้าง
10
18
10
38

ตาราง 2 แสดงจานวนสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากาลังครูขาดเกณฑ์ พอดีเกณฑ์ และเกินเกณฑ์
จาแนกตามประเภทโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา
รวม

ขาดเกณฑ์
จานวน
โรงเรียน

เกินเกณฑ์

จานวนอัตรา

103
19

จานวน
โรงเรียน
17
4

122

21

พอดีเกณฑ์
(โรงเรียน)

จานวนอัตรา

25
5

จานวน
โรงเรียน
35
6

59
13

51
9

29

41

72

60
3

จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่า จานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม
เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จาแนกตามประเภทโรงเรียนแบ่งเป็น
1. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 103 โรงเรียน อัตรากาลังขาดเกณฑ์ จานวน 17 โรงเรียน 25 อัตรา
อัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ จานวน 35 โรงเรียน 59 อัตรา อัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ จานวน 51 โรงเรียน

แผนภูมิ 1 โรงเรียนประถมศึกษาศึกษา

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 19 โรงเรียน อัตรากาลั งครูขาดเกณฑ์ จานวน
4 โรงเรียน 5 อัตรา อัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ จานวน 6 โรงเรียน 13 อัตรา อัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ จานวน
9 โรงเรียน

แผนภูมิ 2 โรงเรียนขยายโอกาส

4

แผนภูมิ 3 แสดงจานวนสถานศึกษาทีม่ อี ตั รากาลังครู ขาดเกณฑ์ เกินเกณฑ์ และพอดีเกณฑ์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
60
41

21

ตาราง 3 แสดงสภาพอัตรากาลังครู ประจาปี 2564

5

6

7

จากตาราง 3 พบว่าสภาพอัตรากาลังครู ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จานวน 122 โรงเรียน ในภาพรวมมีโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 103
โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 19 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ตาบล จานวน 13 โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 4 โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร จานวน
2 โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 103 โรงเรียน รวมเป็นโรงเรียนในพื้นที่ปกติ จานวน
122 โรงเรียน มีนักเรียน จานวน 31,656 คน 1,418 ห้องเรียน ประกอบด้วยครูตาม จ. 18 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 122 อัตรา รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 37 อัตรา และครูผู้สอน
จานวน 1,613 อัตรา รวม 1,789 อัตรา ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา 121 อัตรา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา 37 อัตรา และครูผู้สอน 1,579 อัตรา รวม 1,771 อัตรา จานวนอัตรากาลัง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาเกินเกณฑ์ จานวน 1 อัตรา, รองผู้ อานวยการสถานศึกษาพอดีเกณฑ์
และครูผู้สอนเกินเกณฑ์ จานวน 52 อัตรา รวมเกินเกณฑ์ 53 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.99 จานวนข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน เกษี ย ณอายุ ร าชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 121 คน สภาพอัตรากาลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เหลือจานวน
ผู้บริหารและครูผู้สอน 1,668 อัตรา ขาดเกณฑ์ จานวน 69 อัตรา คิดเป็นร้อยละ -3.97 มีลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งพนักงานราชการ (ครู ผู้สอน) จานวน 17 อัตรา มีอัตราจ้างครูขั้นวิกฤติและอัตราจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์ - บุคลากรวิทยาศาสตร์ จานวน 38 อัตรา

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังครู
เพื่อกาหนดจานวนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยสามารถนาไปใช้วางแผน
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และวางแผนการใช้กาลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ตาราง 4 แสดงสภาพอัตรากาลังครูขาดเกณฑ์ ประจาปี 2564
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จากตาราง 4 พบว่าสภาพอัตรากาลังครู หลังจากมีข้าราชการครูเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จาแนกเป็นรายโรงเรียน และเรียงลาดับ ร้อยละ
การขาดจากน้อยมาหามาก จานวน 58 โรงเรียน โดยสรุป โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เป็นโรงเรียนที่มีอัตรากาลัง
ครู ต่ากว่าเกณฑ์ ร้ อยละ -60.00 ซึ่งเป็ นร้อยละการขาดแคลนสูงสุ ด อันดับที่มีความขาดแคลนรองลงมา
คือ โรงเรีย นวัดม่ว งตารศ อัตรากาลังครู ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ -50.00 อันดับถัดมาคือ โรงเรียนวัดสระพัง
และโรงเรียนบ้านดอนซาก ขาดแคลนในอัตราร้อยละ -40.00 ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้พิจารณา
ช่วยเหลือด้านอัตรากาลัง โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
ไปกาหนดให้ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงสภาพสภาพอัตรากาลังสถานศึกษาทีม่ ีอตั รากาลังครูเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
จาแนกเป็นรายโรงเรียนและเรียงลาดับร้อยละจากมากไปหาน้อย
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จากตาราง 5 พบว่าสภาพอัตรากาลังครูที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จาแนกเป็นราย
โรงเรียน และเรียงลาดับร้อยละอัตราเกินเกณฑ์จากมากไปหาน้อย จานวน 24 โรงเรียน โดยสรุป โรงเรียนที่มี
อัตรากาลังครูเกินเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 57.14 คือ โรงเรียนวัดสองห้อง
สาหรับโรงเรียนบ้านหนองแก ซึ่งแสดงผลอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด นั้น เป็นโรงเรียน
เรียนรวมไม่มีนักเรียน

5. การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังครูตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้วิเคราะห์ความต้องการทดแทน
อัตรากาลั งครู ที่เกษีย ณอายุ ร าชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และทดแทนอัตรากาลั งครูตามกลุ่ มสาระ
การเรี ย นรู้ ที่ส อนในโรงเรี ย นที่มี อั ตรากาลั งครูข าดเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยเรีย งล าดั บ
ความต้องการ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการย้าย การโอน และพัฒนาข้าราชการครูในสถานศึกษาให้ตรงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ
ตาราง 6 แสดงจานวนความต้องการทดแทนอัตรากาลังครู ตามกลุม่ สาระ/สาขาวิชา
วิชาเอก
ประถมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์
ศิลปศึกษา
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
ปฐมวัย
พลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
ดนตรี

จานวน (อัตรา)
53
11
8
8
5
5
4
4
3
3
3
2
1

หมายเหตุ

จากตาราง 6
พบว่ า จ านวนความต้ อ งการทดแทนอั ต ราก าลั ง ครู ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทดแทนอัตรากาลังครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ในโรงเรียนที่มีอัตรา
กาลังครูขาดเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด เรียงลาดับความต้องการจากมากไปหาน้อย โดยสรุปในภาพรวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการมากที่สุด คือ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทยและสุขศึกษา ตามลาดับ
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แผนภูมิ 4 แสดงจานวนสถานศึกษาทีม่ อี ตั รากาลังครู ขาดเกณฑ์ เกินเกณฑ์ และพอดีเกณฑ์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
28

28
21
16

แผนภูมิ 3 แสดงจานวนความต้องการทดแทนอัตรากาลังครู ตามกลุ่มสาระ/สาขาวิชา

6. แนวทางการแก้ปญ
ั หาการขาดอัตรากาลังของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
อัต ราก าลั ง ครู ใ นสถานศึ กษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1
ในภาพรวม อัตรากาลั งที่มีอยู่ จ ริงมีน้ อยกว่าอัตรากาลังที่ ควรจะมีตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และมีความ
ต้ อ งการอั ต ราก าลั ง ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนแต่ ล ะกลุ่ ม สาระมี ค วามต้ อ งการวิ ช าเอก ตามความต้ อ งการ
ของสถานศึกษา พบว่ามีความต้องการวิช าเอกประถมศึกษาและสั งคมศึกษามากที่สุ ด รองลงมาได้แก่วิช า
ภาษาไทยและสุขศึกษา ตามลาดับ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ได้วางแผนการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูในปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. เกลี่ ยอัตรากาลั งครูจ ากโรงเรียนที่มีอัตรากาลั งครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดไปกาหนดใหม่
ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูขาดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
1.1 ตัดโอนตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่มีตาแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครู
เกินเกณฑ์ ไปกาหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์
1.2 ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนที่มีคนครอง ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
ไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูขาดเกณฑ์ ตามความสมัครใจและประสงค์ขอย้าย
2. ใช้อัตรากาลังครูร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่นานักเรียนไปเรียนรวม เพื่อแก้ปัญหาอัตรากาลังครู
ไม่ครบชั้น
3.
ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ที่ ด ารงต าแหน่ ง ในสถานศึ ก ษาใกล้ เ คี ย งไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับข้าราชการครู
ในสถานศึกษาดังกล่าว และการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
4. รับย้ายข้าราชการครู ตามสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา
5. บรรจุใหม่จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขอใช้บัญชีอื่นให้ตรงกับสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ
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6. ขออัตรากาลังเพิ่มจากคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายภาครัฐ (คปร.)
7. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
บริษัทห้างร้าน หรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ
8. การดาเนินการจ้างครู โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา
9. จัดสรรและสรรหาอัตราจ้างจากงบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสาขา
ความขาดแคลนของสถานศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีครูต่ากว่าเกณฑ์และไม่ครบชั้นเรียน
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