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1
บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มงานหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พคศค 2560 และมีกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการสนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา หากการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
มีประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านอื่นๆ ย่อมจะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย อันจะทาให้ภารกิจหลักของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประสบผลสาเร็จ ก่อเกินประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวาง ดังนั้น สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง จึงมีความตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ให้เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลังคน มีความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการ
ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาในตาแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนา
ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพระดับสากลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พคศค 2561 –
พคศค 2565
2. เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พคศค 2561 – พคศค 2565 จาแนกตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก มีสภาพอย่างไร
3. เพื่อศึกษาความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอกหรือทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พคศค 2561 – พคศค 2562 มีสภาพอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นั้น ได้ทาการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และแนวทาง
พัฒนาการศึกษาของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกาลังคน แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารกาลังคนและข้อเสนอนโยบายด้านการเพิ่ มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง

2
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึ ก ษาการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งผู้ให้ข้อมูล คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จานวน 2,415 คน จากสถานศึกษา จานวน 225 แห่ง
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ทาการศึกษา ได้แก่ สภาพอัตรากาลังและแผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนิ น การจัดทาแผนอัตรากาลั ง 5 ปี ให้ ดาเนินการให้ แล้ ว เสร็จภายในเดือน
กันยายน 2561 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณถัดไปของรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 5 ปี (รอบปี
พคศค 2561 – พคศค 2565)
ผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบโดย กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ ง สภาพอั ต ราก าลั ง ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
2. ทาให้ ได้ข้อ มูล อั ตราก าลั ง ของข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตลอดจนการธารงรักษากาลังคนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ทาให้ได้ข้อมูลความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอก เพื่อทดแทนอัตราครูเกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ พคศค 2561 – พคศค 2565
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การวางแผนอัตรากาลัง หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์อุปสงค์
และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีให้กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ทั้งในด้านจานวน
และคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคน รวมทั้งธารงรักษากาลังคนเหล่านั้น
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งในที่นี้หมายถึง แผนอัตรากาลังที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบการกาหนดและใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราว (ครู ผู้สอน) โดยคาดคะเนว่าจะมีการใช้อัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของสถานศึกษาแต่ล ะแห่ ง
รวมทัง้ เป็นการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) และธารงรักษากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการครู หมายถึง บุคคลที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2561 – 2565
บุ คลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา
ซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษาและในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ปีการศึกษา 2561 – 2565
ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งลูกจ้างประจา พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูผู้สอน) พี่เลี้ยงเด็กพิการ และธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2561 – 2565
************************************
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จัดทาขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ
จัดอัตรากาลังคนให้เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในตาแหน่งที่เหมาะสมตรงกับ ความรู้ ความสามารถเพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนากรอบความคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
สาหรับเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของการจัดทา
แผนอัตรากาลั งข้าราชการครู และบุ คลากรทางการในสถานศึกษา จึงได้ทาการศึกษาเอกสารและทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. อ านาจหน้ า ที่ แ ละแนวทางพั ฒ นาการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกาลังคน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกาลังคน
4. ข้อเสนอนโยบายด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
5. เกณฑ์การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อานาจหน้าที่และแนวทางพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พคศค 2560
(ราชกิจ จานุ เบกษา เล่ มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 13 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พคศค 2561 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 218 ง หน้า 27 วันที่ 7 กันยายน 2561) ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานภายใน
ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้ งจั ดสรรงบประมาณที่ได้รับ ให้ หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4. กากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานและภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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6. ประสานด้านการระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์การวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
วิสัยทัศน์
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอด
ชีวิต
3. จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
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4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสานึกในความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
7. ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้
8. ประสานองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มและทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี ตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีนิสัยรักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เมื่อจบหลักสูตรแต่ละระดับแล้ว มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราการออก
กลางคันลดลง โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกาลังใจเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลแห่ ง
การเรียนรู้
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม สานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทั่ว ถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ ม
ศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
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จุดเน้นการดาเนินงาน
1. จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2ค1 ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
2ค3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
2ค4 องค์กรและคณะบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการสรรหาครู ตระหนักและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม
3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3ค1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เน้น
การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
3ค2 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกาลังคน
ความหมายของการวางแผนกาลังคน
พจนารถ ปิยัสสพันธุ์ (2554) ให้แนวคิดไว้ว่า การวางแผนกาลังคน หมายถึง การดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนด
วิธีจะจะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานใน
เวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อธารงรักษา
กาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป
Felix A. Nigro (2556) ให้คาจากัดความของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า แนวความคิด
ในการคาดคะเนความต้องการกาลังคนสาหรับระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะความสนใจ
และลักษณะอื่นๆ ของกาลังคนที่มีอยู่ ตลอดจนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับ การหาคนที่เหมาะสม
มาดารงตาแหน่งที่คาดคะเนไว้สาหรับอนาคต
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James W.Walker (2556) ให้ นิยามว่า เป็นกระบวนการในการก าหนดและด าเนิ น การ
เกี่ยวกับนโยบายและ แผนปฏิบัติการต่างๆด้านกาลังคน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูj ตลอดเวลา
สานักงาน ก.พ. (2556) ให้นิยามว่า เป็นการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธี ที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และ
พัฒนากาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง
International Personnel Management Association (IPMA) (2556) ได้ให้คานิยามไว้ว่า
การวางแผนอัตรากาลัง คือ การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกาลังคนที่มีอยู่ ในปัจ จุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลั งคนในอนาคตว่ามีส่ว นต่างกันอย่ า งไร
เพื่อที่จะพัฒนาคนหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2546) ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่าองค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จานวนเท่าไร
และรวมถึงวิธีการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้าด้วย ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกจากภายนอกองค์กร
ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น
ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
William B. Werther และ Keith Davis (2539) ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนว่ า
คือ การคาดคะเนอย่างมีระบบถึงอุปสงค์และอุปทานของกาลังคนในอนาคตโดยการคาดคะเนถึงจานวน ประเภทของ
กาลังคนที่ต้องการ ในการนี้ฝ่ายบุคคลจะต้องมีการวางแผนในด้านการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรมและการวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงกิจกรรมการบริหารงานบุคคลด้านอื่นๆ รองรับด้วย
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546 : 67) กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือกระบวนการ
ที่ใช้คาดการณ์ ความต้อ งการด้า นทรั พยากรมนุ ษย์ ข ององค์ กร อันจะส่ งผลถึงการกาหนดวิธี ก ารปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่บุคคลเข้าร่วมงานกับองค์กร ขณะปฏิบัติงาน
อยู่ในองค์กร เพื่อให้องค์กรการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการมีเป้าหมายที่ส าคัญ
เพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตขององค์กร บุคลากรและสังคม
นอกจากนี้ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546 : 67-68) ยังสรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้มีหน้าที่วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องทาการเก็ บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแนวทางปฏิบัติ
ตรวจสอบ ปรับปรุงและเปลี่ยนแผลงแผนดาเนินงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
2. การคาดการณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีการคาดการณ์ไปในอนาคตถึงความต้องการ
ด้ า นบุ ค ลากรขององค์ ก รว่ า มี แ นวโน้ ม หรื อ ทิ ศ ทางที่ จ ะออกมาในลั ก ษณะใด เช่ น ขนาดขององค์ ก รหรื อ
กระบวนการทางานที่เปลี่ยนแปลง ต้องมีความเข้าใจสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร ตลอดจนมีความสามารถ
ทาการพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะทาให้การดาเนินงาน
ด้านบุคลากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3. วิธีปฏิบัติ เมื่อมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้ว จะต้องกาหนดวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้ในแต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรม การ
ธารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและกระแสกา ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. องค์กรและบุคลากร การสร้างและรักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร การให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การวางแผนอัตรากาลังคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือ
และแนวทางสาคัญในการสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการมาร่วมงานใน
ปริมาณที่เหมาะสม
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวางแผนอัตรากาลังคน หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ในการคิดวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคนเพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีจะให้ได้
กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ
โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสม
ไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวางแผนกาลังคน
สุนันทา เลาหนันทน์ (2546 : 88) กล่าวว่า การวางแผนอัตรากาลังคนในองค์กรมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อคาดคะเนความต้องการ จานวนและประเภทของทรัพยากรบุคคลที่จะปฏิบั ติง าน
รวมถึงระดับของทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ต้องการ
2. เพื่อให้ได้มาและธารงไว้ซึ่งบุคคลในจานวนและคุณภาพที่ต้องการ
3. เพื่อบริ ห ารการใช้ทรัพยากรบุค คลในองค์ กรที่มี อยู่ให้ ได้ประโยชน์สู งสุ ด และป้องกั น
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถออกจากงาน หลังจากที่ได้รับการพัฒนาจากองค์กรแล้ว
4. เพื่อคาดคะเนล่วงหน้าปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบุคคล เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและ
ปัญหาการมีบุคลากรเกินความต้องการ เป็นต้น
5. เพื่อจัดเตรียมมาตรการที่เหมาะสมสาหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร
6. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะ
เชื่อมโยงไปถึงการเกลี่ยอัตรากาลังคนระหว่างหน่วยงานในที่สุด
ความสาคัญของการวางแผนกาลังคน
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546 : 69-73) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของการวางแผน
อัตรากาลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น มีอัตราที่รวดเร็ว
ขึ้นมากกว่าเดิม เนื่องจากผลกระทบจากวิทยาการที่ก้าวหน้าทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานทรัพยากรมนุษย์ ต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนบุคลากรขึ้นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2. เพื่อให้องค์กรมีความพร้อม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กรมีทั้งการเปลี่ยนภายนอกองค์กร
และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อรูปแบบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นกัน ความเจริญเติบโต
ขององค์ ก รย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการบุ ค ลากรในสาขาต่ า งๆ เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง ผลเชื่ อ มโยงถึ ง ผลิ ต ภาพ
(Productivity) การแก้ปัญหาเพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งสาหรับนักบริหารงานบุคคลที่จะต้องทาการบริหารงานบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมขององค์กร
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้องค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
3. เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมต่างๆ ด้านบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้ายและ
การให้เงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนการพ้นสภาพออกจากองค์กรของบุคลากร ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงนับเป็นความจาเป็นที่องค์กรจะต้องมี
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับเฉพาะและระดับองค์กรขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานขององค์กร
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและการใช้บุคลากรได้อย่างเต็มความสามารถ อันจะทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
4. เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณภาพ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่สาคัญที่จะต้องวางแผนบุคลากร
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม จะผลักดัน
ให้องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้น การวางแผนบุคลากรจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากการวางแผนอัตรากาลังคนเป็นการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรในองค์กร
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นการจัดวางแนวทางเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจ
และการจัดการบารุงรักษาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
สุ นั น ทา เลาหนั น ทน์ (2546 : 88) ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ไว้ ว่ า การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
มีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. ทาให้องค์กรสามารถที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้มีการคาดการณ์ก็จะได้มีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทาให้ปัญหาที่องค์กรจะเผชิญในอนาคตด้านกาลังคนลดความรุนแรงลงได้ ยังผลให้องค์กรสามารถดาเนินการ
ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. ทาให้องค์กรสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ให้มีความเหมาะสมกับงาน ระยะเวลา เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทาให้องค์กรสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ในแต่ละ
ระดับความรับผิดชอบได้ ช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน
4. ทาให้องค์กรทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่มี่อยู่ในปัจจุบัน
ทาให้มีการปรับใช้กาลังคนให้ยืดหยุ่นตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
5. เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร แผนทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
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จากความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญคือ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับมนุษย์ในองค์กร เพื่อการตอบสนอง
ความพอใจของพนักงาน และเพื่อโอกาสที่จะได้มีการพัฒนาพนักงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะทาให้องค์กร
สามารถดาเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในอนาคต เพราะการวางแผนบุคคล เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถดาเนินการอย่างมั่นคง
ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและทาให้องค์กรมีแผนการดาเนินงานอย่างละเอียดที่จะปฏิบัติงานด้านบุคคล
อย่างมีขั้นตอน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคตต่อไป
ประโยชน์ของการวางแผนกาลังคน
1. ทาให้ทราบถึงความต้องการด้านบุคลากรในระยะยาว เพราะช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคานวณงบประมาณด้านเงินเดือน ผลประโยชน์พิเศษและสวัสดิการด้านต่างๆ
ดังนั้น การกาหนดรับพนักงานใหม่จะต้องยึดแผนด้านบุคคล
2. ช่วยให้องค์กรใช้บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะทาให้เห็นภาพรวม
การใช้กาลังคนในแผนกและฝ่ายต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคคลอย่างชัดเจน ซึ่งทาให้บุคคลที่รับเข้ามาในองค์กร
มีคุณค่า ทาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่องค์กร
3. ทาให้กระบวนการเลือกสรรคนเข้ามาทางานในองค์กรมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นระบบที่มี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การปฐมนิเทศ การพัฒนา
และฝึกอบรม ทาให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
4. ทาให้การขยายหรือการปรับปรุงองค์กรในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน
การพัฒนาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน สามารถทางานในตาแหน่งใหม่ได้
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาโอกาสให้พนักงานก้าวหน้า
5. เป็ น แนวทางในสถานบั น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ข้อมูลจากองค์กรทีมีการวางแผนบุคคล จะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้สถาบันผลิ ต
นักศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทาให้ไม่เกิดปัญหาการว่างงาน เป็นการช่วยพัฒนา
ความมั่นคงของประเทศ
6. เป็นการปรับปรุงการใช้บุคคลขององค์กรอย่างคุ้มค่า
7. ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่ขององค์กรเป็นไปอย่างประหยัด
9. ช่ ว ยให้ ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล มี คุ ณ ภาพและสมบู ร ณ์ ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการบริหารงานบุคคลอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานย่อยอื่นๆ ภายในองค์กรด้วย
10. ช่วยให้การสร้างอุปสงค์ของแรงงานในตลาดแรงงานท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
11. ช่วยขจัดปัญหาคนที่เหมือนกับไม้ที่ตายแล้ว (Dead Wood) ให้หมดไปจากองค์กร ทาให้
เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
12. ช่วยในการประสานความแตกต่างระหว่างโปรแกรมการบริหารงานบุคคล เช่น แผนการ
ปฏิบัติงานและความจาเป็นในการจ้างบุคคล
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สรุปได้ว่า การวางแผนกาลังคนมีประโยชน์คือ ให้ทราบถึงความต้องการด้านบุคลากรในระยะยาว
เพราะช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคานวณงบประมาณด้านเงินเดือน
ผลประโยชน์ พิเศษและสวัส ดิการต่ างๆ ส าหรับบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เพราะช่ว ยให้ การจั ด ท า
ฐานข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ได้แก่ การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การปฐมนิเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมคนเข้ามาทางานในองค์กร
มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่การวิเคราะห์งาน รวมทั้งทาให้การขยายหรือ
การปรับปรุงองค์กรในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลวิธีในการแก้ไขปัญหากาลังคน
1. นโยบาย เป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารกาลังคน หน่วยงานควรมีการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายให้ชัดเจน โดยต้องคานึงถึงปัญหาและความต้องการกาลังคน ดังนี้
1.1 สารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านกาลังคน เช่น การขาดแคลนกาลังคน การสูญเสียกาลังคน
คุณภาพกาลังคน ขวัญกาลังใจของกาลังคน ปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงแค่ไหนเพียงใด จัดลาดับความสาคัญ
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและกาหนดวิธีในการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
1.2 วิเคราะห์แนวนโยบายและเป้าหมายด้านกาลังคน ว่าอนาคตเป็นอย่างไร ต้องการ
แก้ปั ญหาเรื่ องใด การกาหนดนโยบายและแผนกาลั งคนก็ควรมุ่งเน้นในเรื่องนั้นๆ และควรต้องวิเคราะห์
แผนงานในอนาคตของส่วนราชการด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องเตรียมกาลังคนอย่างไร จึงจะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามแผนงานเหล่านั้นให้บรรลุผลสาเร็จได้
1.3 กาหนดนโยบายและเป้าหมายกาลังคน เมื่อดาเนินการตามข้อ 1ค1 – 1ค2 แล้วจึงกาหนด
ให้แน่ชัดว่าต้องการแก้ปัญหาเรื่องใด หรือจะปรับปรุงกาลังคนในเรื่องใด เป้าหมายการใช้กาลังคนเป็นอย่างไร
1.4 สื่อสารและทาความเข้าใจ ควรมีการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจนโยบายและ
เป้าหมาย เพื่อให้ความร่วมมือดาเนินการตามนโยบายคือ ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุน มีเป้าหมายและ
แผนงานชัดเจน เช่น การย้ายสับเปลี่ยนเพื่อพัฒนากาลังคนและสามารถปฏิบัติงานได้
2. การสรรหา เป็นวิธีการให้ได้มาซึ่งบุคคลตามความต้องการ เป็นจุดเริ่มต้นในที่จะทาให้ได้คนดี
มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การแยกประเภทตาแหน่ง
2.2 วิธีการสรรหา
2.3 การสารวจกาลังคน
2.4 การประเมินผล
2.5 วิธีการประเมิน
3. การพัฒ นาและการฝึกอบรม มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งในหน้าที่ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งขึ้น
มีจิตใจและพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ งานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีการปฐมนิเทศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ฯ
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5. การปรับปรุงงาน ในการปรับปรุงงานนั้น ประกอบด้วยดังนี้
5.1 การขยายงาน การขยายงานที่ใช้ความสามารถอย่างเดียวกัน ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่เบื่อ
หน่ ายในการปฏิบั ติงาน และเป็ น การเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ส ามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ การขยายงานที่ใช้
ความสามารถต่างกัน ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานซึ่งคาดว่าผู้นั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการปฏิบัติงาน
5.2 การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความท้ า ทายต่ อ ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น มอบหมายงานให้ดาเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การทราบผล
การปฏิบัติงาน
6. การเกลี่ยกาลังคน หมายถึง การถ่ายเทกาลังคนจากหน่วยงานที่มีความจาเป็นน้อยกว่า
ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความจาเป็นมากกว่า เพื่อให้การใช้กาลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด
7. การเตรียมกาลังคนเพื่อสืบทอดตาแหน่ง เหตุผลความจาเป็นในการสืบทอดตาแหน่งคือ
7.1 สร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม
7.2 การเลือกคนไว้ทดแทนต้องรอบคอบ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
7.3 ผู้มีความรู้ความสามารถสูงสุด มักถูกชักจูงไปทางานกับหน่วยงานอื่น จึงจาเป็นต้อง
เฟ้นหาตัวบุคคลเพือ่ ทดแทน เพื่อให้เกิดช่องว่างหรือขาดแคลนกาลังคนระดับสมอง
สรุปได้ว่า กลวิธีในการแก้ไขปัญหากาลังคน มีกลวิธีที่ต้องคานึงหลากหลายประการ คือ
นโยบาย เป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารกาลังคน การสรรหา การพัฒนาและการฝึกอบรม งานการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
การเกลี่ยกาลังคน การปรับปรุงงานและการเตรียมกาลังคนเพื่อสืบทอดตาแหน่ง
การนาไปใช้ประโยชน์
การวางแผนอัตรากาลังสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นประโยชน์ที่นาไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. นาไปใช้วางแผนกาหนดจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง
2. นาไปใช้ประกอบการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาได้ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการ
3. น าไปใช้ ใ นการวางแผนการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. ฝ่ายผลิตข้าราชการครู สามารถนาไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้อัตรากาลังคนในสถานศึกษา
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวางแผนอัตรากาลังคนมีประโยชน์คือ สามารถกาหนดจานวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
1. เกณฑ์อัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปัจจุบัน กคคคศค กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นดังนี้
แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
- นักเรียน 1 -20 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 1 คน
- นักเรียน 21 -40 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 2 คน
- นักเรียน 41 -60 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 3 คน
- นักเรียน 61 -80 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 4 คน
- นักเรียน 81 -100 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 5 คน
- นักเรียน 101 -120 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 6 คน
แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
=
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
=
30 : 1
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน
=
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
=
40 : 1
จานวนครูปฏิบัติการสอน รวม = จานวนครูสอนอนุบาล + จานวนครูสอนประถม
ครูสอน รวม = [(ห้องอนุบาล x นรค : ห้อง)+นักเรียนอนุบาล] + [(ห้องประถม xนรค: ห้อง)+นักเรียนประถม]
ครู : นักเรียน
ครู : นักเรียน
2
ครูสอน รวม

= (ห้องอนุบาล x 30 + นรคอนุบาล) +
50
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผู้บริหารได้ 1
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผู้บริหารได้ 1
- นักเรียน 720 - 1,079 คน มีผู้บริหารได้ 1
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1

(ห้องประถม x 40 + นรคประถม)
50
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

มีผู้ช่วยได้
มีผู้ช่วยได้
มีผู้ช่วยได้
มีผู้ช่วยได้

1
2
3
4

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เงื่อนไข
- การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้นหาก
มีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
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แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6
- นักเรียน 1 -20 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 1 คน
- นักเรียน 21 -40 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 2 คน
- นักเรียน 41 -60 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 3 คน
- นักเรียน 61 -80 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 4 คน
- นักเรียน 81 -100 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 5 คน
- นักเรียน 101 -120 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 6 คน
แบบ 4 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง
อัตราส่วน (มัธยม ) ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง

=
=
=
=
=
=

1 : 25
30 : 1
1 : 25
40 : 1
1 : 20
40 : 1

จานวนครูปฏิบัติการสอน รวม = จานวนครูสอนอนุบาล + จานวนครูสอนประถม + จานวนครูสอนมัธยม
ครูสอน รวม = (ห้องอนุบาล x 30 + นรคอนุบาล) + (ห้องประถม x 40 + นรคประถม) + (ห้องมัธยม x 2)
50
50
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
มีผู้ช่วยได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 720 - 1,079 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
มีผู้ช่วยได้ 2 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
มีผู้ช่วยได้ 3 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
มีผู้ช่วยได้ 4 ตาแหน่ง
เงื่อนไข
- การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้นหาก
มีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
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แบบ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ปกติ)
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
= 1 : 20
จานวนนักเรียน : ห้อง
= 40 : 1
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง)
จานวนครู : นักเรียน
ครูสอนรวม

=

จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
- นักเรียน 360 - 719 คน
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป

จานวนห้องเรียน x 2
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้

1
1
1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

มีผู้ช่วยได้
มีผู้ช่วยได้
มีผู้ช่วยได้
มีผู้ช่วยได้

1
2
3
4

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เงื่อนไข
- การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้นหาก
มีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
แบบ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพิเศษต่าง ๆ (กรณีที่มีนักเรียนประจาบางส่วน หรือ นักเรียน
ประจาทั้งหมด)
อัตราส่วน
ครู : นักเรียนประจา
= 1 : 12
ครู : นักเรียนไป-กลับ
= 1 : 20
จานวนนักเรียน : ห้อง
= 40 : 1
การคานวณห้องเรียน
- ห้องเรียนของ นรคทั้งหมด = จานวน นรครายชั้น ÷ 40 (นรค: ห้อง) เศษ 10 คนขึ้น (0ค25) ไป
ปัดเป็น 1 ห้องเรียน
- ห้องเรียนของ นรคประจา = จานวน นรคประจารายชั้น ÷ 40 (นรค: ห้อง) เศษ 10 คนขึ้น
(0.25) ไปปัดเป็น 1 ห้องเรียน
- ห้องเรียนของ นรคไป-กลับ = จานวนห้องเรียนทั้งหมด – ห้องเรียนนักเรียนประจา
การคานวณครู
- จานวนครูรวม นรคประจา

=

จานวนห้องเรียน นรคประจา x (จานวนนักเรียน : ห้อง)
จานวนครู : นักเรียน
หรือ
จานวนห้องเรียน X 40
12
- จานวนครูรวม นรคไป-กลับ = จานวนห้ องเรียน นรคไป-กลับ x (จานวนนักเรียน : ห้อง)
จานวนครู : นักเรียน
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หรือ
จานวนห้องเรียน X 2
จานวนครูรวม
= จานวนครูรวม นรคประจา + จานวนครูรวม นรคไป-กลับ
จานวนครูปฏิบัติการสอน
= จานวนครูรวม - จานวนครูสายบริหาร
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- 1 - 2 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- 3 - 6 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 1 ตาแหน่ง
- 7 - 14 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 2 ตาแหน่ง
- 15 - 23 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 3 ตาแหน่ง
- 24 ห้องเรียนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 4 ตาแหน่ง
เงื่อนไข
- การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้นหาก
มีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
แบบ 7 การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ จาแนกตามประเภทความพิการ
- ประเภท หูหนวก ตาบอด พิการแขนขา อัตราส่วน นักเรียน : ห้อง
=
10 : 1
นักเรียน : ครู
=
5 :1
- ประเภท ปัญญาอ่อน พิการซ้อน
อัตราส่วน นักเรียน : ห้อง
=
8 :1
นักเรียน : ครู
=
4 :1
- ประเภท ออทิสติกส์
อัตราส่วน นักเรียน : ห้อง
=
6 :1
นักเรียน : ครู
=
3 :1
การคานวณครู
- จานวนครูรวม = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง)
จานวนนักเรียน : ครู
ครูรวม
=
จานวนห้องเรียน x 2
จานวนครูปฏิบัติการสอน
=
จานวนครูรวม – จานวนบุคลากรสายบริหาร
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- 1 - 5 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 คน
- 14 - 21 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 คน
- 22 - 29 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 คน
- 30 ห้องเรียนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 คน มีผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 คน
หมายเหตุ การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
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แบบ 8 การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
อัตราส่วน ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง
จานวนครูรวม
ครูรวม

=
=
=
=

1 : 12
35 : 1

จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง)
จานวนครู : นักเรียน
จานวนห้องเรียน x 35
12

จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนครูรวม – จานวนบุคลากรสายบริหาร
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- 1 - 2 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- 3 - 6 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 1 ตาแหน่ง
- 7 - 14 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 2 ตาแหน่ง
- 15 - 23 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 3 ตาแหน่ง
- 24 ห้องเรียนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 4 ตาแหน่ง
หมายเหตุ การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
2. เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังบุคลากรสนับสนุนการสอน ประมาณร้อยละ 10 ของ
จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพิจารณาตามความจาเป็นดังนี้
1) โภชนาการ
2) อนามัยโรงเรียน
3) บรรณารักษ์
4) การเงิน
5) ธุรการ
6) บันทึกข้อมูล
7) โสตทัศนศึกษา
8) คอมพิวเตอร์
9) ทะเบียนวัดผล
10) พัสดุ
11) แนะแนว
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลั กสู ตรแกนกลางของ
ประเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักการพัฒนาทางสมองและพหุปัญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรม ดังนี้
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาต่างประเทศ
9) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นฤพร ศรสูงเนิน (2550) ได้ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นการปฏิบัติงานประสานกับสถานศึกษา
ซึ่งข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ดาเนินการวางแผนด้านการบริหารงานบุคคล
ส่งเสริมขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อใช้ในการบริหารในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จากการปฏิบัติงานที่ ผ่านมา พบว่า ระบบสารสนเทศกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่งไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ สารสนเทศไม่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตอบสนองความต้องการ
ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การวางแผนขององค์กร ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒ นาระบบสารสนเทศกลุ่ ม งานวางแผนอัต รากาลั ง และกาหนดตาแหน่ ง ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย ตามกรอบภารกิจของ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง 2 งาน คือ
- งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
- งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) 5
ขั้นตอน คือ
- การศึกษาสารวจระบบ
- การวิเคราะห์ระบบ
- การออกแบบระบบ
- การนาระบบไปใช้
- การบารุงรักษาและตรวจสอบระบบ
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โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กแท็กการ์ท
ดาเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผล กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมูล จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาค้ นคว้า จานวน 4 คน
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
แบบบั น ทึกการประชุม และการตรวจสอบข้อมูล ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูล หลายมิติ (triangulation
Technique) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ก่อนดาเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ใช้คนในการจัดเก็บในแฟ้มเอกสาร หรือในทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบจัดทาขึ้น เพื่อสะดวกต่อ
การใช้งานของแต่ละงาน ทาให้มี ข้อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจาย เกิดความยุ่งยากในการสืบค้น การติดตามไม่
ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ นอกจากนี้ด้านบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิด เทคนิค
วิธีการจัดเก็บระบบสารสนเทศ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการปฏิบัติงาน การ
บริการมีความล่าช้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีผู้มีความรู้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ เมื่อดาเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตามขั้นตอนการพัฒนาระบบโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทาให้ระบบ
สารสนเทศกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งตามกรอบงานทั้ง 2 งาน คื อ งานวิเคราะห์และ
วางแผนอั ต ราก าลั ง คน งานก าหนดต าแหน่ ง และวิท ยฐานะ มี ก ระบวนการน าเข้ า ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น การ
ประมวลผลที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ มีความรวดเร็วเป็นปัจจุบันและทันสมัย เกิด
ประสิ ทธิภ าพต่อองค์กรและบุ คคล โดยสรุปผลการศึกษาพบว่า ปรากฏว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ การประมวลผล การนาเสนอข้อมูล โดยได้มีการประสานกับงานต่างๆ ในการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและได้นามาจัดทาข้อมูลลงในโปรแกรมงานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ ซึ่ง
สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลและปุ่มคาสั่งสืบค้นข้อมูล ทาให้ระบบสารสนเทศกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย สะดวกในการให้บริการกับกลุ่มงานอื่นๆ
หรือผู้เกี่ยวข้องในการนาไปใช้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป คือ ควรจัดให้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมขอบข่ายทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อ ให้ระบบสารสนเทศมีความ
สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บุญโชค รุ่งโชต (2536) ศึกษาการวางแผนกาลังคนในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ศึกษา
เฉพาะกรณีไปรษณีย์โทรเลข พบว่า เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ทาให้ข้าราชการ
สายงานวิศวกรรมตัดสินใจลาออกจากงาน รองลงมาคือ การบริหารงานในระบบราชการ โอกาสความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ ความยุติธรรมและการปกครองบังคับบัญชาตามลาดับ กรมไปรษณีย์โทรเลขได้
วางแผนกาลังคนในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 5 วิธี คือ การให้ข้าราชการลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
การให้ ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สื่ อ สาร การขอรั บ การจั ด สรรทุ น รั ฐ บาลไปศึ ก ษา ณ
ต่างประเทศ การอบรมหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม และการวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี
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นงลักษณ์ เลิศพันธ์ (2538) ศึกษาการวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี การศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการกาลังคนของ
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า มีการเกลี่ ยอัตรากาลั งครู ตั ดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดื อน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนที่มีสภาพอัตรากาลังเกินเกณฑ์ที่ กคคคศ กาหนด ไปยัง
โรงเรียนที่มีสภาพอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด มาตรการชะลอการเพิ่มกาลังคนภาครัฐ ทาให้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ข าดแคลนก าลั ง คน แนวทางการจั ด ท าแผน
อัตรากาลังของสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีได้ดาเนินการตราขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาข้อมูล ศึกษา
นโยบาย คาดคะเนความต้องการคน โดยใช้สูตรการคิดอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
จัดสรรครูวิชาเอกต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของทางโรงเรียน มีการพัฒนา มีการกากับ ติดตามและจัด
ประชุมระดับจังหวัด ระดับอาเภอ เพื่อพิจารณาวางแผนในปีต่อๆ ไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ดาเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นครราชสีมา เขต 7 จานวน 2,415 คน จากสถานศึกษา จานวน 225 แห่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
สร้างและพัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบสาระที่ 1
จานวนครูตาม จค18
2) แบบสาระที่ 2
จานวนความต้องการครู
3) แบบสาระที่ 3
จานวนครูเกษียณอายุราชการ
4) แบบสาระที่ 4
จานวนครูไปช่วยราชการ
5) แบบสาระที่ 5
จานวนครูมาช่วยราชการ
6) แบบสาระที่ 6
จานวนพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
7) แบบสาระที่ 7
จานวนลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
8) แบบสาระที่ 8
จานวนบุคลากรในสถานศึกษา
9) แบบปริมาณงานของสถานศึกษา จาแนกตามรายวิชาเอก
10) แบบจานวนครูเกษียณ จาแนกตามสาขา/วุฒิวิชาเอก ปี 2561 – 2565
11) แบบสรุปทดแทนความขาดครู ตามมาตรฐานวิชาเอก/ทดแทนครูเกษียณ ปี 2561 – 2565
12) แบบสรุปครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชา/วุฒิวิชาเอก ปี 2561 – 2565
13) แบบสรุปความต้องการครูทดแทนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/ทดแทนครูเกษียณ ปี
2561 – 2565
การเก็บข้อมูล
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ครั้งนี้ ดาเนินการโดยการส่ง
แบบสาระและแบบสารวจความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอก เพื่อทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ สาหรับ
การเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 225 โรงเรียน เพื่อให้
โรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว และส่งกลับคืนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อ
นามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากสถานศึกษาทั้งหมด 225 โรงเรียน มาทา
การวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. นาแบบสารวจทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสารวจ
2. นาข้อมูลในทุกรูปแบบสารวจ มากรอกรายละเอียดในแบบสาระรวม
3. นาแบบสารวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ รายปี
ตั้งแต่ปี พคศค 2561 – 2565 มาสรุปในตารางจานวนครูที่เกษียณอายุราชการ จาแนก
ตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
4. นาแบบสรุปความต้องการทดแทนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/ทดแทนครูเกษียณ
ปี พคศค 2561 – 2565 มาสรุปในตารางจานวนความต้องการครูทดแทนความขาดแคลนครู
ตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี พคศค 2561 – 2565
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ น การ
บรรยายลักษณะของกลุ่มข้อมูล และการหาค่าร้อยละ (Percentage)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ครั้งนี้ ได้ดาเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัย
เชิงสารวจ (Survey Research) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ให้สถานศึกษาได้
รายงานข้อมูลปริมาณงานและความต้องการครู/แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษา และแบบแสดง
จานวนข้าราชการครู ที่จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา และแบบ
สารวจจานวนข้าราชการครูเกษียณตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอกและแนบแบบสารวจความต้องการครู ทดแทน
ความขาดแคลนตามมาตรฐานวิชาเอก/ทดแทนครูเกษียณอายุราชการปี พคศค 2561 – 2565 ซึ่งดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และร้อยละ (Percentage)
ซึ่งนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
อัต รากาลังข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ตารางที่ 4.1 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ.

จานวน
นักเรียน

จานวน
ครู จ.18

2561

35,202

2,422

จานวน
ครู เกณฑ์
ก.ค.ศ.
2,408

จานวน
บร.เกษียณฯ

จานวน
ครูเกษียณฯ
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94

จานวน
พรก.
(กรอบ)
140

จานวน
ครูอัตราจ้าง
(กรอบ)
69

จากตารางที่ 4ค1 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีนักเรียน
จานวน 35,202 คน ครูตาม จค18 จานวน 2,422 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,408 อัตรา
ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2561 จานวน 21 อัตรา มีครูเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2561 จานวน 94 อัตรา พนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จานวน
140 อัตรา ครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 69 อัตรา
ตารางที่ 4.2 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ.

จานวน
นักเรียน

จานวน
ครู จ.18

2562

34,270

2,415

จานวน
ครู เกณฑ์
ก.ค.ศ.
2,371

จานวน
บร.เกษียณฯ

จานวน
ครูเกษียณฯ

20

102

จานวน
พรก.
(กรอบ)
140

จานวน
ครูอัตราจ้าง
(กรอบ)
67

25
จากตารางที่ 4ค2 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีนักเรียน
จานวน 34,270 คน ครูตาม จค18 จานวน 2,415 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,371 อัตรา
ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2562 จานวน 20 อัตรา มีครูเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2562 จานวน 102 อัตรา พนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จานวน
140 อัตรา ครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 67 อัตรา
ตารางที่ 4.3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ.

จานวน
นักเรียน

จานวน
ครู จ.18

2563

34,620

2,406

จานวน
ครู เกณฑ์
ก.ค.ศ.
2,385

จานวน
บร.เกษียณฯ

จานวน
ครูเกษียณฯ

23

136

จานวน
พรก.
(กรอบ)
140

จานวน
ครูอัตราจ้าง
(กรอบ)
66

จากตารางที่ 4ค3 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีนักเรียน
จานวน 34,620 คน ครูตาม จค18 จานวน 2,406 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,385 อัตรา
ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2563 จานวน 23 อัตรา มีครูเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2563 จานวน 136 อัตรา พนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จานวน
140 อัตรา ครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 69 อัตรา
ตารางที่ 4.4 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ.

จานวน
นักเรียน

จานวน
ครู จ.18

2564

34,560

2,406

จานวน
ครู เกณฑ์
ก.ค.ศ.
2,378

จานวน
บร.เกษียณฯ

จานวน
ครูเกษียณฯ

14

133

จานวน
พรก.
(กรอบ)
140

จานวน
ครูอัตราจ้าง
(กรอบ)
66

จากตารางที่ 4ค4 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีนักเรียน
จานวน 34,560 คน ครูตาม จค18 จานวน 2,406 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,378 อัตรา
ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2564 จานวน 14 อัตรา มีครูเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2564 จานวน 133 อัตรา พนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จานวน
140 อัตรา ครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 69 อัตรา

26
ตารางที่ 4.5 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ.

จานวน
นักเรียน

จานวน
ครู จ.18

2565

34,480

2,406

จานวน
ครู เกณฑ์
ก.ค.ศ.
2,372

จานวน
บร.เกษียณฯ

จานวน
ครูเกษียณฯ

20

100

จานวน
พรก.
(กรอบ)
140

จานวน
ครูอัตราจ้าง
(กรอบ)
66

จากตารางที่ 4ค5 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีนักเรียน
จานวน 34,480 คน ครูตาม จค18 จานวน 2,406 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,372 อัตรา
ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2565 จานวน 20 อัตรา มีครูเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2565 จานวน 100 อัตรา พนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จานวน
140 อัตรา ครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 69 อัตรา
ตารางที่ 4.6 สรุปจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จาแนกตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จานวน
การศึกษาปฐมวัย
1
การประถมศึกษา
25
ภาษาไทย
6
คณิตศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
5
สังคมศึกษา
11
พลศึกษา
7
ศิลปศึกษา
2
เกษตรกรรม
2
คหกรรม
9
อุตสาหกรรมศิลป์
3
ภาษาอังกฤษ
2
โสตทัศนศึกษา
3
อื่นๆ
17
รวมทั้งสิ้น
94

27
ตารางที่ 4.7 สรุปจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จาแนกตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จานวน
การศึกษาปฐมวัย
9
การประถมศึกษา
6
ภาษาไทย
27
คณิตศาสตร์
12
คอมพิวเตอร์
1
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
20
สุขศึกษา
4
พลศึกษา
7
ศิลปศึกษา
3
คหกรรม
1
ภาษาอังกฤษ
3
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
4
จิตวิทยาและการแนะแนว
1
รวมทั้งสิ้น
102
ตารางที่ 4.8 สรุปจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จาแนกตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จานวน
การศึกษาปฐมวัย
20
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7
เกษตรกรรม
3
คณิตศาสตร์
11
คอมพิวเตอร์
1
สุขศึกษา
2
การประถมศึกษา
12
พลศึกษา
5
ภาษาไทย
34
ภาษาอังกฤษ
9
วิทยาศาสตร์
6
ศิลปศึกษา
3
สังคมศึกษา
20
สุขศึกษา
3
รวมทั้งสิ้น
136

28
ตารางที่ 4.9 สรุปจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จาแนกตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จานวน
การศึกษาปฐมวัย
9
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
6
คณิตศาสตร์
15
คหกรรม
3
คอมพิวเตอร์
1
ดนตรีศึกษา
1
การประถมศึกษา
24
พลศึกษา
7
ภาษาไทย
24
คณิตศาสตร์
6
ภาษาอังกฤษ
6
วิทยาศาสตร์
5
ศิลปศึกษา
3
สังคมศึกษา
16
สุขศึกษา
7
รวมทั้งสิ้น
133
ตารางที่ 4.10 สรุปจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จาแนกตามสาขาวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก
จานวน
การศึกษาปฐมวัย
8
เกษตรกรรม
1
คณิตศาสตร์
14
คหกรรม
1
ทัศนศิลป์
1
การประถมศึกษา
19
พลศึกษา
4
ภาษาไทย
29
วิทยาศาสตร์
10
ภาษาอังกฤษ
4
ศิลปศึกษา
4
สังคมศึกษา
5
รวมทั้งสิ้น
100

29
ตารางที่ 4.11 สรุปความต้องการครูทดแทนความขาดแคลนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/
ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาลายู
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/การบัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนความต้องการวิชาเอก/ทดแทน
ครูเกษียณอายุราชการ
32
22
27
29
22
11
3
10
4
0
3
1
2
0
2
11
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
194

30
ตารางที่ 4.12 สรุปความต้องการครูทดแทนความขาดแคลนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/
ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาลายู
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/การบัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนความต้องการวิชาเอก/ทดแทน
ครูเกษียณอายุราชการ
35
12
26
23
11
10
2
7
4
0
5
1
0
0
4
6
0
0
2
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
163

31
ตารางที่ 4.13 สรุปความต้องการครูทดแทนความขาดแคลนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/
ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาลายู
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/การบัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนความต้องการวิชาเอก/ทดแทน
ครูเกษียณอายุราชการ
20
12
34
11
9
20
3
5
5
0
3
0
0
0
5
5
3
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
0
159

32
ตารางที่ 4.14 สรุปความต้องการครูทดแทนความขาดแคลนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/
ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาลายู
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/การบัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนความต้องการวิชาเอก/ทดแทน
ครูเกษียณอายุราชการ
15
24
24
21
10
16
7
7
5
0
1
0
0
0
1
1
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
147
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ตารางที่ 4.15 สรุปความต้องการครูทดแทนความขาดแคลนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/
ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาลายู
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/การบัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนความต้องการวิชาเอก/ทดแทน
ครูเกษียณอายุราชการ
8
19
30
14
10
5
5
4
4
0
3
0
0
0
2
4
1
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
120
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึก ษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พคศค 2561 – 2565 ในครั้งนี้ เพื่อศึกษา
สภาพอั ต ราก าลั ง ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สภาพความต้ อ งการครู
ตามมาตรฐานวิชาเอก/วุฒิวิชาเอก เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการบริหารจัดการอัตรากาลังคน
ให้เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมตามคามต้องการของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม
ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สรุ ป ผล อภิ ป รายผล แ ละ
ข้อเสนอแนะผลการศึกษาตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พคศค 2561 – 2565
ผลปรากฏดังนี้
1. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ พคศค 2561 – 2565 ดังนี้
1.1 ปีงบประมาณ พคศค 2561 มีนักเรียนจานวน 35,202 คน ครูตาม จค18 จานวน
2,422 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,408 อัตรา ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
จานวน 21 ราย ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 94 ราย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
จานวน 140 อัตรา และอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 69 อัตรา
1.2 ปีงบประมาณ พคศค 2562 มีนักเรียนจานวน 34,270 คน ครูตาม จค18 จานวน
2,415 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,371 อัตรา ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
จานวน 20 ราย ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 102 ราย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ตามกรอบที่ได้รับ
จัดสรร จานวน 140 อัตรา และอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 67 อัตรา
1.3 ปีงบประมาณ พคศค 2563 มีนักเรียนจานวน 34,620 คน ครูตาม จค18 จานวน
2,406 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,385 อัตรา ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
จานวน 23 ราย ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 136 ราย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ตามกรอบที่ได้รับ
จัดสรร จานวน 140 อัตรา และอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 66 อัตรา
1.4 ปีงบประมาณ พคศค 2564 มีนักเรียนจานวน 34,560 คน ครูตาม จค18 จานวน
2,406 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,378 อัตรา ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
จานวน 14 ราย ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 133 ราย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ตามกรอบที่ได้รับ
จัดสรร จานวน 140 อัตรา และอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 66 อัตรา
1.5 ปีงบประมาณ พคศค 2565 มีนักเรียนจานวน 34,480 คน ครูตาม จค18 จานวน
2,406 อัตรา ครูตามเกณฑ์ที่ กคคคศค กาหนด จานวน 2,372 อัตรา ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
จานวน 20 ราย ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 100 ราย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ตามกรอบที่ได้รับ
จัดสรร จานวน 140 อัตรา และอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณ จานวน 66 อัตรา
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2. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 7 มี ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พคศค 2561 – 2565 ดังนี้
2.1 ปีงบประมาณ พคศค 2561 มีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ จานวน
21 อัตรา ครูผู้สอนเกษียณอายุราชการ จานวน 94 อัตรา โดยจาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน 1
อั ตรา การประถมศึ ก ษา จ านวน 25 อั ต รา ภาษาไทย จ านวน 6 อั ต รา คณิ ต ศาสตร์ จ านวน 1 อั ต รา
วิทยาศาสตร์ จานวน 5 อัตรา สังคมศึกษา จานวน 11 อัตรา พลศึกษา จานวน 7 อัตรา ศิลปศึกษา จานวน 2
อัตรา เกษตรกรรม จานวน 2 อัตรา คหกรรม จานวน 9 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ
จานวน 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา จานวน 3 อัตรา และอื่นๆ จานวน 17 อัตรา
2.2 ปีงบประมาณ พคศค 2562 มีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ จานวน
20 อัตรา ครูผู้สอนเกษียณอายุราชการ จานวน 102 อัตรา โดยจาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน
9 อัตรา การประถมศึกษา จ านวน 6 อัตรา ภาษาไทย จานวน 27 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 12 อัตรา
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ จานวน 4 อัตรา สังคมศึกษา จานวน 20 อัตรา สุขศึกษา จานวน 4 อัตรา
พลศึกษา จานวน 7 อัตรา ศิลปศึกษา จานวน 3 อัตรา คหกรรม จานวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 3 อัตรา
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 4 อัตรา และจิตวิทยาและการแนะแนว จานวน 1 อัตรา
2.3 ปีงบประมาณ พคศค 2563 มีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ จานวน
23 อัตรา ครูผู้สอนเกษียณอายุราชการ จานวน 136 อัตรา โดยจาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน
20 อัตรา การงานพื้ นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 7 อัตรา เกษตรกรรม จานวน 3 อัตรา คณิตศาสตร์
จานวน 11 อัตรา คอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา สุขศึกษา จานวน 2 อัตรา การประถมศึกษา จานวน 12 อัตรา
พลศึกษา จานวน 5 อัตรา ภาษาไทย จานวน 34 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 9 อัตรา วิทยาศาสตร์ จานวน 6 อัตรา
ศิลปศึกษา จานวน 3 อัตรา สังคมศึกษา จานวน 20 อัตรา และสุขศึกษา จานวน 3 อัตรา
2.4 ปีงบประมาณ พคศค 2564 มีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ จานวน
14 อัตรา ครูผู้สอนเกษียณอายุราชการ จานวน 133 อัตรา โดยจาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน
9 อัตรา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 6 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 21 อัตรา คหกรรม จานวน
3 อัตรา คอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา จานวน 1 อัตรา การประถมศึกษา จานวน 24 อัตรา พลศึกษา
จานวน 7 อัตรา ภาษาไทย จานวน 24 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 6 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 6 อัตรา วิทยาศาสตร์
จานวน 5 อัตรา ศิลปศึกษา จานวน 3 อัตรา สังคมศึกษา จานวน 16 อัตรา และสุขศึกษา จานวน 7 อัตรา
2.5 ปีงบประมาณ พคศค 2565 มีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ จานวน
20 อัตรา ครูผู้สอนเกษียณอายุราชการ จานวน 100 อัตรา โดยจาแนกรายวิช าดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน
8 อัตรา เกษตรกรรม จานวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 14 อัตรา คหกรรม จานวน 1 อัตรา ทัศนศิลป์
จานวน 1 อัตรา การประถมศึกษา จานวน 19 อัตรา พลศึกษา จานวน 4 อัตรา ภาษาไทย จานวน 29 อัตรา
วิทยาศาสตร์ จานวน 10 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 4 อัตรา ศิลปศึกษา จานวน 4 อัตรา และสังคมศึกษา
จานวน 5 อัตรา
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3. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีความ
ต้องการครูทดแทนความขาดครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ
พคศค 2561 – 2565 ดังนี้
3.1 ปีงบประมาณ พคศค 2561 จาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน 32 อัตรา
การประถมศึกษา จานวน 22 อัตรา ภาษาไทย จานวน 27 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 29 อัตรา วิทยาศาสตร์
จ านวน 22 อัตรา สั งคมศึกษา จ านวน 11 อัตรา สุ ขศึกษา จานวน 3 อัตรา พลศึกษา จานวน 10 อัตรา
ศิลปศึกษา จานวน 4 อัตรา ดนตรีศึกษา จานวน 3 อัตรา ดนตรีสากล จานวน 1 อัตรา ดนตรีไทย จานวน 2 อัตรา
นาฏศิลป์ จานวน 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ จานวน 11 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ
จานวน 11 อัตรา การศึกษาพิเศษ จานวน 1 อัตรา การเงิน/การบัญชี จานวน 1 อัตรา และเทคโนโลยีทางการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
3.2 ปีงบประมาณ พคศค 2562 จาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน 35 อัตรา
การประถมศึกษา จานวน 12 อัตรา ภาษาไทย จานวน 26 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 23 อัตรา วิทยาศาสตร์
จ านวน 11 อัตรา สั งคมศึกษา จ านวน 10 อัตรา สุ ขศึกษา จานวน 2 อัตรา พลศึกษา จานวน 7 อัตรา
ศิลปศึกษา จานวน 4 อัตรา ดนตรีศึกษา จานวน 5 อัตรา ดนตรีสากล จานวน 1 อัตรา นาฏศิลป์ จานวน 4 อัตรา
คอมพิวเตอร์ จานวน 6 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 13 อัตรา จิตวิทยาและ
การแนะแนว จานวน 1 อัตรา และเทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน 1 อัตรา
3.3 ปีงบประมาณ พคศค 2563 จาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน 20 อัตรา
การประถมศึกษา จานวน 12 อัตรา ภาษาไทย จานวน 34 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 11 อัตรา วิทยาศาสตร์
จานวน 9 อัตรา สังคมศึกษา จานวน 20 อัตรา สุขศึกษา จานวน 3 อัตรา พลศึกษา จานวน 5 อัตรา ศิลปศึกษา
จ านวน 5 อัตรา ดนตรี ศึกษา จ านวน 3 อัตรา นาฏศิล ป์ จานวน 5 อัตรา คอมพิว เตอร์ จานวน 5 อัตรา
เกษตรกรรม จานวน 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 15 อัตรา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 7 อัตรา
และจิตวิทยาและการแนะแนว จานวน 2 อัตรา
3.4 ปีงบประมาณ พคศค 2564 จาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน 15 อัตรา
การประถมศึกษา จานวน 24 อัตรา ภาษาไทย จานวน 24 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 21 อัตรา วิทยาศาสตร์
จ านวน 10 อัตรา สั งคมศึกษา จ านวน 16 อัตรา สุ ขศึกษา จานวน 7 อัตรา พลศึกษา จานวน 7 อัตรา
ศิลปศึกษา จานวน 5 อัตรา ดนตรีศึกษา จานวน 1 อัตรา นาฏศิลป์ จานวน 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
คหกรรมศาสตร์ จานวน 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 6 อัตรา และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 6 อัตรา
3.5 ปีงบประมาณ พคศค 2565 จาแนกรายวิชาดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จานวน 8 อัตรา
การประถมศึกษา จานวน 19 อัตรา ภาษาไทย จานวน 30 อัตรา คณิตศาสตร์ จานวน 14 อัตรา วิทยาศาสตร์
จานวน 10 อัตรา สังคมศึกษา จานวน 5 อัตรา สุขศึกษา จานวน5 อัตรา พลศึกษา จานวน 4 อัตรา ศิลปศึกษา
จ านวน 4 อัตรา ดนตรี ศึกษา จ านวน 3 อัตรา นาฏศิล ป์ จานวน 2 อัตรา คอมพิว เตอร์ จา นวน 4 อัตรา
เกษตรกรรม จานวน 1 อัตรา คหกรรมศาสตร์ จานวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จานวน 6 อัตรา และการงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 4 อัตรา
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีผลของการศึกษา ดังนี้
1. ครู เกษีย ณอายุ ร าชการ เมื่อสิ้ นปีงบประมาณ พคศค 2561 – 2565 จาแนกตามสาขา
วิชาเอก/วุฒิวิชาเอก ปรากฏว่า ครูที่เกษียณอายุราชการ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 5 ระดับ คือ สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเป็นสาขาหลักพื้นฐานทางการศึกษาของข้าราชการครูที่สอนระดับ
ประถมศึกษา จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนรองรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มาเพิ่ มเติม โดยการสอบบรรจุ
รับย้ายข้าราชการครูสาขาดังกล่าวเพื่อเข้ามาทดแทนอัตราที่ว่างลงในอนาคตต่อไป
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีความต้องการ
ครู ท ดแทนความขาดแคลนครู ต ามมาตรฐานวิ ช าเอกที่ ก าหนด/ทดแทนครู เ กษี ย ณอายุ ร าชการ เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ พคศค 2561 – 2565 จาแนกตามความต้องการครูทดแทนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนด/
ทดแทนครูเกษีย ณอายุร าชการ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 5 ระดับคือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาสังคมศึกษา ตามลาดับ
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าสาขาวิชาดังกล่าว เป็นสาขาวิชาพื้นฐานทางการศึกษา อีกทั้งวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการมากที่สุด
คือสาขาวิชาภาษาไทย เพราะโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาและมีข้าราชการครู
ที่มีวุฒิสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จึงจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้
กลวิธีในการแก้ปัญหาการวางแผนกาลังคน
1. นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
หน่ ว ยงานควรมี ก ารก าหนดนโยบายและเป้ า หมายด้ า นก าลั ง คนให้ ชัด เจน โดยต้ อ ง
คานึงถึงปัญหาและความต้องการกาลังคน ดังนี้
1.1 สารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านกาลังคน เช่น การขาดแคลนกาลังคน การสูญเสีย
กาลังคน คุณภาพกาลังคน ขวัญกาลังใจของกาลังคน ปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงแค่ไหน เพียงใด จัดลาดับ
ความสาคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและกาหนดกลวิธีในการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
1.2 วิเคราะห์แนวโน้มและเป้าหมายด้านกาลังคนว่าอนาคตเป็นอย่างไร ต้องการ
แก้ปัญหาเรื่องใด การกาหนดนโยบายและแผนกาลังคน ก็ควรมุ่งเน้นในเรื่ องนั้นๆ และควรจะต้องวิเคราะห์
แผนงานในอนาคตของส่วนราชการด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องเตรียมกาลังคนอย่างไร จึงจะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามแผนงานเหล่านั้นให้บรรลุผลสาเร็จได้
1.3 สื่อวารและทาความเข้าใจ ควรมีการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจนโยบาย
และเป้าหมาย เพื่อให้ค วามร่วมมือดาเนินการตามนโยบาย ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนและมีเป้าหมาย
แผนงานที่ชัดเจน
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2. การสรรหา
เป็นวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งบุคลากรตามความต้องการ เป็นจุดเริ่มต้มที่จะทาให้ได้คนดี มี
ความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การแยกประเภทตาแหน่ง
2) วิธีการสรรหา
3) การสารวจสภาพกาลังคน
4) การประเมินผล
5) วิธีการประเมิน
3. การพัฒนาและการฝึกอบรม
มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในหน้าที่ปัจจุบันและในอนาคต
รวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีคุณธรรม และความเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งขึ้น มีจิตใจและพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึ ก ษาสามารถน าแผนอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา ที่ดาเนินการนี้ ไปเป็นแผนอัตรากาลังคนของโรงเรียนได้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรกาหนดอัตรากาลังและจัดสรรให้ตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา
3. เมื่อมีการปรั บ ปรุ งโครงสร้ างส่ ว นราชการตามภารกิจ และนโยบายที่เ ปลี่ ยนไป ควรมี
การศึกษาที่เกี่ย วกับ โครงสร้ าง เกณฑ์มาตรฐาน และอัตรากาลั งที่กาหนดใหม่ เพื่อให้ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถบริหารจัดการวางแผนกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทางราชการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด เมื่อมีตาแหน่งว่างควรเกลี่ยอัตรากาลังให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการวิจั ย และประเมินผลการดาเนินการแผนอัตรากาลั งคน 5 ปี เมื่ อสิ้ นสุ ดการ
ดาเนินการแล้ว
2. ควรมีการวิจั ย ในลั กษณะประเมินผลการกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลั งเป็นราย
สาขาวิชา เปรียบเทียบกับความต้องการสาขาวิชาที่ต้องการนั้นๆ
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บรรณานุกรม
- ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร , หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 . ออนไลน์
- กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารค คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาค กรุ ง เทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ , 2546
- พจนารถ ปิยัสสพันธุ์ค 2554ค เอกสารประกอบการบรรยาย “การวางแผนกาลังคน”. ออนไลน์
- สานักงาน กคพค 2556ค คู่มือแนวทางการวางแผนและการบริหารกาลังคน สาหรับส่วนราชการ.
- ศุภชัย ยาวะประภาษค 2546 ค การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย
- ณั ฎฐพั นธ์ เขจรนั นทน์ ค การจั ดการทรั พยากรบุ คคล. กรุ งเทพฯ : ส านั กงานพิ มพ์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546ค
- นฤพร ศรสูงเนินค การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550ค
- ราชกิจจานุเบกษาค (2547)ค พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547ค เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 79 ก ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547ค
- สานักงานพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ,สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค
เอกสารประกอบการประชุ มเชิงปฏิบัติการการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ปี ระยะที่ 2
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 และข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2554 – 2562
จาแนกรายวิชาที่สอน) ระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
กรุงเทพฯค (อัดสาเนา)
- ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นค คู่ มื อ การวางแผนและการบริ ห ารก าลั ง คน.
กรุงเทพฯ : ธีรานะนุสรณ์การพิมพ์, 2529ค
- Felix A. Nigro . 2556 , Personnel Management
- James W.Walker . 2556 , การวางแผนกาลังคน
- International Personnel Management Association (IPMA) ค 2556 , คู่มือแนวทางการวางแผน
และบริหารกาลังคนสาหรับส่วนราชการ
- Werther, William B. and Keith, Davis.1996 , Human Resources and Personnel
Management . New York : McGrow – Hill Book Company.

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำกำลังในสถำนศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
………………………………………………………………….
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำกำลังในสถำนศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรนี้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนิ นกำรบริหำรอัตรำกำลังในสถำนศึกษำระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
1. นำยประกิจ พุ่มพฤกษ์
ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 7
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสิทธิพร ผมงำม
รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 7
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยประเสริฐ หมีทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนประทำย
กรรมกำร
4. นำยอำณัชร์ ศรีทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองจิก
กรรมกำร
5. นำยชยพล ระดมผล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงวิทยำ
กรรมกำร
6. นำยปณิพล นำนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอ้อประชำสำมัคคี
กรรมกำร
7. นำยสุริยะ พิมพ์พรหมำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ กรรมกำร
8. นำยสุวิทย์ แก้วไพทูรย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนตะเภำหนุน
กรรมกำร
9. นำยประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
กรรมกำร
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
10. นำงเรือนน้อย เสียงสนั่น ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
11. นำงสำวเอื้อมเดือน ใหญ่กลำง ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
12. นำงสุวนิต ณ วงศ์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
13. นำงชินตำ วนิชชำนนท์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
14. นำยณรงค์ชัย พรมดี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
15. นำยนิวัช จันตำ
พนักงำนรำชกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแผนงำนบริหำรอัตรำกำลังสถำนศึกษำ ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้กำรใช้ทรัพยำกรบุคคล
ในสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. กำหนดมำตรกำรในกำรเกลี่ยอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกรทำงกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำที่มี
อั ต รำก ำลั ง เกิ น เกณฑ์ ไปยั ง สถำนศึ ก ษำที่ มี อั ต รำก ำลั ง ต่ ำกว่ ำ เกณฑ์ ต ำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดให้
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำหนดแนวทำงกำรบริหำรอัตรำกำลังในสถำนศึกษำที่มีควำมขำดแคลน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำเอก
4. พิจำรณำจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว
ให้สอดคล้องกับแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และเป็นไปตำมเงื่อนไขของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. กำหนดแนวทำง ...

-25. กำหนดแนวทำงและวิธีกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำว ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่กำหนด
6. กำหนดรูปแบบ (Model) และแนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลร่วมกันในสถำนศึกษำขนำดเล็กและ
สถำนศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำกำลังให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด
7. กำหนดแนวทำงเสริ มสร้ ำงแรงจูงใจเพื่อกำรเกลี่ ยอั ตรำกำลั งเป็น ไปตำมแนวทำงและมำตรกำร
ทีก่ ำหนด และสร้ำงขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจำกแนวทำงและมำตรกำรดังกล่ำว
8. พิจำรณำเสนอกำรเกลี่ยอัตรำกำลังในสถำนศึกษำตำมแนวทำงและมำตรกำรที่กำหนดให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยเหมำะสม และมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
9. พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงและมำตรกำร
ที่กำหนด
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินกำรด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม หำกมีปัญหำหรืออุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำน ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ทรำบ
โดยด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

(นำยประกิจ พุ่มพฤกษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7

