
 

 

การดาํเนนิการตามนโยบาย การบรหิารงานบคุคล 

ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดประกาศนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นั้น 

๑. ดานการวางแผนกาํลงัคน (Human Resource Planning) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการ ดังนี ้
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๑ ป เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงชาราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา รองรับตอภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒5๘๐) เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และใชในการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงใหเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน 

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกําหนด มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส บริสุทธิ์และยุติธรรม 

2. ดานการสรรหา (Recruitment) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการแสวงหาบุคคล

ตามคุณลักษณะท่ีกําหนด และเลือกสรรคนดีคนเกง เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และแผนการปฏิรูป ประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐         
ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดดําเนินการ ดังนี้. 

๒.๑  การสรรหา บรรจุ ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง 
ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว  ตองประกาศทางเว็บไซต  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 หรือชองทางอ่ืน โดยดําเนินการตามแผน
อัตรากําลังท่ีกําหนดไว ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนไมใหมีอัตราวางท่ี
สามารถใชไดในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

๒.2 ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส ดังนี้ 
1) ประกาศรับยาย/รับโอน ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. โดยดําเนินการ

ตามปฏิทิน ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
2) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว และประกาศรับสมัคร

คัดเลือกบุคคล เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยประกาศทางเว็บไซต และประชาสัมพันธไปยัง
สถานศึกษาในสงักัด และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือสรางการรับรูและเชาถึงบุคคลท่ัวไป หรือ
หนวยงานตาง ๆ ไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

3) ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ กศจ.นครปฐม หรือ กศจ.ขางเคียง (สําหรับ
ขาราชการครู ในสถานศึกษา) หรือบัญชีผูสอบแขงขันไดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หรือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตําแหนงบุคลากรทาง การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ท้ังนี้ 
คํานึงถึงความตองการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ท่ีมีอัตราวางอยางแทจริง 
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๔) แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผูมีความรูความสามารถและ
หลากหลาย เพ่ือใหการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี
กําหนด มีความเปนธรรม และตรงกับความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 และตรงตามความตองการของสถานศึกษาในสังกัด และสามารถเลือกผูท่ีมีความรู ความสามารถ 
และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน 

๓. ดานการพฒันา (Development) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการ ดังนี ้
๓.๑ จัดทําแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปใหสอดคลองตามความจําเปนและความ ตองการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 

๓.๒ ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัดใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
         3.3  ดําเนินการเตรียมความพรอมครูผูชวยบรรจุใหมและอบรมบุคลากรใหมในสังกัด 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

๔. ดานการรักษาไว (Retention) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการ ดังนี ้
๔.๑ ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด พรอมท้ังใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเลื่อนข้ันคาจางประจํา และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเปนไปตามชวงเวลา 
ท่ีกําหนด 

4.2 ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชดิชูเกียรติ    ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ   
ในการปฏิบัติหนาท่ี  

๔.๓ จัดทําและประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงท่ีวาง เพ่ือ
เตรียมความ พรอมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแตละป 

๔.๔ จัดกิจกรรมยกยอง ชมเขยบุคลากร เขน การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน การ
คัดเลือกบุคคล และหนวยงานตนแบบ เพ่ือเปนการเสริมสรางความรัก ผูกพันระหวางบุคลากรกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ บุคลากรท่ีประพฤติดีสมควรแกการเปนแบบอยางได 

๔.5 เสริมสรางและใหความรูเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย เชน ใหความรูขาราชการและ
ลูกจาง เก่ียวกับวินัยและการรักษาวนิัยในโรงเรียน และในการประชมุผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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๔.6 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาราชการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด พรอมท้ังใหการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ เปนไป ตามชวงเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด หากมีขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานราชการรองเรียน รองขอความเปน ธรรมให
รวบรวมและรีบนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยดวน 

๕. ดานการใชประโยชน (Utilization) 
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองรวมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล

อยางเปน ระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ควบคุม กํากับ ดูแล ใหปฏิบัติราชการอยางมิประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
5.๑ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

รวมท้ัง ควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และขอบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

5.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง (เลื่อน) ให
ดํารงตําแหนง ท่ีสูงข้ึนในตําแหนงตาง ๆ ตองประกาศทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 
แจงเวียนทางระบบ E-Office เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครไตอยางเทาเทียมกัน 

5.๓ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในตําแหนงตาง ๆ จะยึดถือ
ความรู ความสามารถและประโยชนสูงสุดท่ีราชการจะไตรับเปนเกณฑในการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการดาํเนนิการ 
ตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล (แผน 1 ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอตัราก าลงัของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

แผนอตัราก าลงั 1 ป ี (ประจ าป ี2564) 
 

 

 
 

 

 

 

งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหนง่ 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 
 



 

ค าน า 
           กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดท า 
แผนอัตราก าลังครู 1 ปี ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตราก าลังครู วิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการอัตราก าลังครูในสถานศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และประมวลผล สรุปผลข้อมูลจัดท าน าเสนอเป็นแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หวังเป็น 
อย่างยิ่งว่า การจัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี จะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการบริหารงานบุคคลของส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลทุกท่านซึ่งให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด      
 
 
 

                                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
กรกฎาคม  2563 
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แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

1. ความส าคญัและความหมาย 
ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับ “คน” โดยถือว่าคนเป็นทรัพยากร

อันมีค่าท่ีสุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ก าลังคน
เป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจและไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของคนแต่ละคน
มีความแตกต่างกัน  ดังนั้นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจ านวน
ก าลังคนที่เหมาะสม” (ส านักงาน ก.พ. 2550: 1) 

      ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนอัตราก าลังคนไว้ว่า “การวางแผนก าลังคน  
หมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคน 
เพ่ือน าไปสู่กลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสม มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมี
แผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่ างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคน          
ที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

       การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นกระบวนการจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับงานทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของงาน  ในระยะเวลาที่เหมาะสมในต าแหน่งที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม ความต้องการ     
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ ก.ค.ศ. จัดท าแผนก าลังคน
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแต่ละปี ก .ค.ศ. จะก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายงานแผนก าลังคนเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นมาตรา 23 (1) ก าหนดให้   
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา “ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบาย  
การบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ.ก าหนด” และมาตรา 23 (7) “จัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ดังนั้น การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการ 

2. วัตถุประสงค์ 
  การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2.2 เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงาน

ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในด้านปริมาณและความสามารถ ปฏิบัติงาน    
ตามภารกิจ 

 

1 



 

3. บริบททัว่ไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีบริบททั่วไป ดังนี้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน ซึ่งเป็นพ้ืนที่
บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 
28 ฟิลิปดา  มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ  1,355,204  ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมี
พ้ืนที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือ
ตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร   
โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

  อาณาเขต    
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                ทิศใต้          ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว         

          จังหวัดสมุทรสาครและอ าเภอบางแพ  
          จังหวัดราชบุรี 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่                     
       อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและ 
                                       เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม 
                                       กรุงเทพมหานคร อ าเภอบางไทร   
                                       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม  
                                                                        จังหวัดราชบุรี และอ าเภอท่ามะกา  
                                                                        อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 
การปกครอง 
จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ คือ  
 
 
 
 
 
 

 
            2 

จังหวัดนครปฐม 
 

อ าเภอนครชยัศร ี
 

อ าเภอก าแพงแสน 
 

อ าเภอดอนตูม 
 

อ าเภอเมอืงนครปฐม 
 

อ าเภอบางเลน 
 

 

อ าเภอพทุธมณฑล 
 

อ าเภอสามพราน 
 



 

 

         จังหวัดนครปฐมมี 106 ต าบล 930 หมู่บ้าน ส าหรับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง 
เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 93 แห่ง 

               

 

                                                 

 

4. สภาพอตัราก าลงัครปูจัจบุนั 
               สภาพอัตราก าลังครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม    
เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 124 โรงเรียน  ดังนี้ 

    ตาราง 1  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร จ านวนผู้สอน จ านวนพนักงานราชการ จ านวนครูอัตราจ้าง  
     (โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและโครงการและบุคลากรวิทย์-คณิต)  
     จ าแนกรายอ าเภอ 
 

 
ที ่

 
อ าเภอ 

จ านวน 
โรงเรียน ผูบ้รหิาร ผูส้อน พนกังานราชการ ครอูัตราจา้ง 

1 เมืองนครปฐม 49 71 775 7 10 
2 ก าแพงแสน 51 62 630 5 18 
3 ดอนตูม 22 26 225 5 10 

รวม 122 159 1,630 17 38 
 
   ตาราง  2  แสดงจ านวนสถานศึกษาที่มีสภาพอัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ พอดีเกณฑ์ และเกินเกณฑ์    
               จ าแนกตามประเภทโรงเรียน                 

ประเภทโรงเรยีน 
 

จ านวน 
โรงเรียน 

ขาดเกณฑ ์ เกนิเกณฑ ์ พอดเีกณฑ์ 
(โรงเรยีน) 

 

จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนอตัรา จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนอตัรา 

โรงเรียนประถมศึกษา 103 17 25 35 59 51 
โรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

19 4 5 6 13 9  

รวม 122 21 29 41 72 60 
3         

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

จากตาราง 2  จะเห็นได้ว่า จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 
เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามประเภทโรงเรียนแบ่งเป็น    

1. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 103 โรงเรียน อัตราก าลังขาดเกณฑ์ จ านวน 17 โรงเรียน 25 อัตรา 
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ จ านวน 35 โรงเรียน 59  อัตรา อัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์ จ านวน 51 โรงเรียน    

 
แผนภมู ิ1 โรงเรยีนประถมศกึษาศกึษา 

 

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 19 โรงเรียน อัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ จ านวน              
4 โรงเรียน 5 อัตรา อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ จ านวน 6 โรงเรียน 13 อัตรา อัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์ จ านวน       
9 โรงเรียน 

 
แผนภมู ิ2 โรงเรยีนขยายโอกาส 
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       แผนภมู ิ3  แสดงจ านวนสถานศกึษาทีม่อีตัราก าลงัคร ูขาดเกณฑ ์เกนิเกณฑ ์และพอดเีกณฑ ์   
                     สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต  1   

 
ตาราง  3  แสดงสภาพอตัราก าลงัคร ูประจ าป ี2564      
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 จากตาราง 3 พบว่าสภาพอัตราก าลังครู ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 122 โรงเรียน ในภาพรวมมีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 103 
โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 19 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบล จ านวน 13 โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 4 โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร จ านวน      
2 โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 103 โรงเรียน รวมเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่ปกติ จ านวน 
122 โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 31,656 คน 1,418 ห้องเรียน ประกอบด้วยครูตาม จ. 18 ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 122 อัตรา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 37 อัตรา และครูผู้สอน 
จ านวน 1,613 อัตรา รวม 1,789 อัตรา ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 121 อัตรา    
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 37 อัตรา และครูผู้สอน 1,579 อัตรา รวม 1,771 อัตรา จ านวนอัตราก าลัง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเกินเกณฑ์ จ านวน 1 อัตรา, รองผู้อ านวยการสถานศึกษาพอดีเกณฑ์         
และครูผู้สอนเกินเกณฑ์ จ านวน 52 อัตรา รวมเกินเกณฑ์ 53 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.99 จ านวนข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งผู้ บ ริห ารสถานศึกษาและครูผู้ ส อน  เกษียณอายุ ร าชการ                      
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 121 คน สภาพอัตราก าลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เหลือจ านวน
ผู้บริหารและครูผู้สอน 1,668 อัตรา ขาดเกณฑ์ จ านวน 69 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ -3.97 มีลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จ านวน 17 อัตรา มีอัตราจ้างครูขั้นวิกฤติและอัตราจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์ - บุคลากรวิทยาศาสตร์ จ านวน 38 อัตรา 

4. การวิเคราะหข์อ้มลู 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังครู                         
เพ่ือก าหนดจ านวนอัตราก าลังครูของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.ก าหนด โดยสามารถน าไปใช้วางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และวางแผนการใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
 
ตาราง  4  แสดงสภาพอตัราก าลงัครขูาดเกณฑ ์ประจ าป ี2564                      
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จากตาราง 4  พบว่าสภาพอัตราก าลังครู หลังจากมีข้าราชการครูเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มีสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ าแนกเป็นรายโรงเรียน และเรียงล าดับ ร้อยละ
การขาดจากน้อยมาหามาก จ านวน 58 โรงเรียน โดยสรุป โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เป็นโรงเรียนที่มีอัตราก าลัง
ครูต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ -60.00 ซึ่งเป็นร้อยละการขาดแคลนสูงสุด อันดับที่มีความขาดแคลนรองลงมา          
คือ โรงเรียนวัดม่วงตารศ อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ -50.00 อันดับถัดมาคือ โรงเรียนวัดสระพัง       
และโรงเรียนบ้านดอนซาก ขาดแคลนในอัตราร้อยละ -40.00 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะได้พิจารณา
ช่วยเหลือด้านอัตราก าลัง โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์  
ไปก าหนดให้ตามล าดับ 

ตารางที ่5  แสดงสภาพสภาพอัตราก าลงัสถานศกึษาทีม่ีอตัราก าลังครูเกนิเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
              จ าแนกเปน็รายโรงเรยีนและเรยีงล าดบัร้อยละจากมากไปหานอ้ย 
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          จากตาราง 5  พบว่าสภาพอัตราก าลังครูที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ที่ ก .ค.ศ.ก าหนด จ าแนกเป็นราย
โรงเรียน และเรียงล าดับร้อยละอัตราเกินเกณฑ์จากมากไปหาน้อย จ านวน 24 โรงเรียน โดยสรุป โรงเรียนที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 57.14 คือ โรงเรียนวัดสองห้อง 
         ส าหรับโรงเรียนบ้านหนองแก ซึ่งแสดงผลอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.ก าหนด นั้น เป็นโรงเรียน
เรียนรวมไม่มีนักเรียน   

5. การวิเคราะหค์วามตอ้งการอตัราก าลงัครตูามกลุม่สาระการเรียนรู้ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ได้วิเคราะห์ความต้องการทดแทน
อัตราก าลังครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ.2563 และทดแทนอัตราก าลังครูตามกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ที่สอนในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ ตามเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.ก าหนด โดยเรียงล าดับ           
ความต้องการ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการย้าย การโอน และพัฒนาข้าราชการครูในสถานศึกษาให้ตรงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ   

ตาราง  6  แสดงจ านวนความต้องการทดแทนอตัราก าลังคร ูตามกลุม่สาระ/สาขาวชิา   
 

วชิาเอก จ านวน (อัตรา) หมายเหต ุ
ประถมศึกษา 53  
สังคมศึกษา 11  
ภาษาไทย 8  
สุขศึกษา 8  
วิทยาศาสตร์ 5  
ศิลปศึกษา 5  
เกษตรกรรม 4  
คหกรรมศาสตร์ 4  
ปฐมวัย 3  
พลศึกษา 3  
ภาษาต่างประเทศ 3  
คณิตศาสตร์ 2  
ดนตรี 1  

จากตาราง 6 พบว่า จ านวนความต้องการทดแทนอัตราก าลังครูที่ เกษียณอายุราชการ                  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทดแทนอัตราก าลังครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ในโรงเรียนที่มีอัตรา    
ก าลังครูขาดเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เรียงล าดับความต้องการจากมากไปหาน้อย โดยสรุปในภาพรวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการมากท่ีสุด คือ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทยและสุขศึกษา ตามล าดับ 
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      แผนภมู ิ4  แสดงจ านวนสถานศกึษาทีม่อีตัราก าลงัคร ูขาดเกณฑ ์เกนิเกณฑ ์และพอดเีกณฑ ์   
                     สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต  1   

      แผนภูมิ  3  แสดงจ านวนความต้องการทดแทนอัตราก าลังครู ตามกลุ่มสาระ/สาขาวิชา 

6. แนวทางการแกป้ญัหาการขาดอตัราก าลงัของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
   ประถมศกึษานครปฐม  เขต 1 
           อัตราก าลังครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1              
ในภาพรวม อัตราก าลังที่มีอยู่จริงมีน้อยกว่าอัตราก าลังที่ควรจะมีตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  และมีความ
ต้องการอัตราก าลังครูที่ปฏิบัติการสอนแต่ละกลุ่มสาระมีความต้องการวิชาเอก ตามความต้องการ              
ของสถานศึกษา พบว่ามีความต้องการวิชาเอกประถมศึกษาและสังคมศึกษามากที่สุด รองลงมาได้แก่วิชา
ภาษาไทยและสุขศึกษา ตามล าดับ 
            เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ได้วางแผนการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูในปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
            1. เกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.ก าหนดไปก าหนดใหม่         
ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                1.1 ตัดโอนต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครู
เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
                1.2 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่มีคนครอง ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์        
ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ ตามความสมัครใจและประสงค์ขอย้าย 
             2. ใช้อัตราก าลังครูร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่น านักเรียนไปเรียนรวม เ พ่ือแก้ปัญหาอัตราก าลังครู    
ไม่ครบชั้น  
             3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใกล้ เคียงไปปฏิบัติหน้าที่                 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครู
ในสถานศกึษาดังกล่าว และการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
             4.  รับย้ายข้าราชการครู ตามสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             5.  บรรจุใหม่จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขอใช้บัญชีอ่ืนให้ตรงกับสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ 
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             6.  ขออัตราก าลังเพ่ิมจากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายภาครัฐ (คปร.) 
             7.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
บริษัทห้างร้าน หรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ   
             8. การด าเนินการจ้างครู โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
   9. จัดสรรและสรรหาอัตราจ้างจากงบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสาขา    
ความขาดแคลนของสถานศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์และไม่ครบชั้นเรียน      
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