
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

ประจ าปี งบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบภารกิจการบริหารงานบุคคลจ านวน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลังคน ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการประเมินผล การปฏิบัติงานและด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการ
รักษาวินัย และหวังว่าผลที่ได้รับจากรายงานจะใช้ประกอบเป็นข้อมูลของผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เพ่ือใช้ในการ
วางแผน การก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ขอบขอบคุณผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการ
วางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                 หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
1. ด้านการวางแผนก าลังคน 

  - การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    1 
ปีการศึกษา 2563 

- การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    1 
(สายงานการสอน) โดยการตัดโอนต าแหน่ง 

2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 สายงานการสอน        2 
 สายงานบริหารสถานศึกษา      3

 - การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     6 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  7 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 
- การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม                8 
รุ่นที่ 30 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
- การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครู               8 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 
- การคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ                9 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
ปี พ.ศ.2564 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 10 
ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกสายงาน 
- การยกย่องเชิดชูเกียติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   10 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
         หน้า 

- การคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลงานดีเด่นประจ าปี 2563 (ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา) 

 ๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การขอเพ่ิมปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ค่ารักษาพยาบาล)  10 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  11 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
- การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 12 
- การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา        13

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

    - การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย และการรักษาวินัยให้แก่บุคลากร  14 
    - จัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 และ กคศ. ๑๖ ข้าราชการบรรจุใหม่   15 

- การเปลี่ยนชื่อ สกุล ในทะเบียนประวัติ      15 
- การเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ     15 
- การด าเนินการแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่  15 
ออกจากราชการทุกกรณี 
- การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ      15 

7. ภาคผนวก           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการด าเนินงาน 
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้ด าเนินการเคลื่อน 
การด าเนินการงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามประกาศ โดยด าเนินงานตามนโยบาย 6 นโยบาย ซึ่ง
ประกอบด้วย 1)ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3)ด้านการพัฒนา
บุคลากร 4)ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5)ด้านการประเมินผล การปฏิบัติงาน 6)ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และการรักษาวินัย สรุปผลการด าเนินงานตามนโย การบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖3 ถึง
ปัจจุบัน ดังนี้ 

1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การจัดท าแผนอตัราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ได้น าข้อมูลสภาพอัตราก าลัง
ปีการศึกษา ๒๕๖3 (20 ก.ค. 63) มาวิเคราะห์
และจัดท าแผนอัตราก าลัง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระยะเวลา 1 ปี 
 

2. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สายงานการสอน) โดยการตัดโอน
ต าแหน่ง 
 
 
2.1 การตัดโอนต าแหน่งว่างจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด ไปโรงเรียนที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
2.2 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (ตาม
ค าร้องขอย้าย)จากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ ไป
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้
ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) 
ทั้งหมด จ านวน 11 อัตรา ดังนี้  

 
จ านวน 2 อัตรา 

 
 

จ านวน 9 อัตรา 
 
 

     ๑ 



2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

2.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สายงานการสอน 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙) 
การด าเนินการ ดังนี้ 
1.ตรวจสอบต าแหน่งว่างข้าราชการสายงานการ 
สอนพร้อมข้อมูลอัตราก าลังและสาขาวิชาเอกของ 
แต่ละสถานศึกษา 
2.ตรวจสอบปฏิทินการยื่นค าร้องขอย้ายและ 
ประชาสัมพันธ์การยื่นค าร้องขอย้ายตามที่ก าหนด 
3.ขออนุมัติเป็นหลักการในส่งค าร้องขอย้ายของ 
ข้าราชการครูสายงานการสอนไปต่างเขตพ้ืนที่พร้อม 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. รวบรวมค าร้องขอย้ายข้าราชการครูสายงาน 
การสอนในสังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติ แยกประเภท
ค าร้องขอย้าย 
5. กรณีย้ายไปต่างเขต จัดส่งค าร้องขอย้ายไปต่าง 
เขต พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาที่ 
รับย้าย 
7. จัดท าข้อมูลรายละเอียดการย้ายของผู้ขอย้าย 
ทุกราย เพ่ือน าเสนอ ศธจ.อุบลราชธานี 
8. ศธจ.อุบลราชธานี ด าเนินการจัดท าค าสั่ง  
9. จัดส่งค าสั่งฯแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผลการด าเนินการ 
1. มีผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ทั้งหมด จ านวน 113 ราย 
๑.๑ ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่ฯ จ านวน 67 ราย 
1.๒ ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่ฯ จ านวน 32 ราย  
๒. การพิจารณารับย้าย ทั้งหมด จ านวน 79 ราย 
๒.๑ ภายในเขตพ้ืนที่ฯ จ านวน 37 ราย 
๒.๒ รับย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่ฯ  จ านวน  42 ราย 
 

 

    2 



2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ต่อ) 
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว6 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2563 เรือ่ง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3564 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 การ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2564  
2. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
3. สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ รวบรวมค าร้องขอย้าย 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดท าข้อมูลของผู้ขอย้าย  
4. สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ น าค าร้องขอย้ายขอผู้
ประสงค์ขอย้ายทุกราย ที่ระบุชื่อสถานศึกษาท่ีขอ 
ย้ายไปด ารงต าแหน่งขอความเห็นคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5. สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ แต่งตั้ง คณะกรรมการ  
จัดท าข้อมูลการรายละเอียดของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
6. อ.กศจ.พิจารณากลั่นกรองการย้ายพิจารณา    
ค าร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มี
คุณสมบัติครบถูกต้อง มาด าเนินการประเมิน
ศักยภาพตามประกาศ รายละเอียดประเมิน 
ศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
7. กศจ.พิจารณาอนุมัติตามผลการกลั่นกรองการ
ย้าย ของ อ.กศจ. 
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2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ต่อ) 
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว6 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2563 เรือ่ง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3564 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 การ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2564  
2. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
3. สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ รวบรวมค าร้องขอย้าย 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดท าข้อมูลของผู้ขอย้าย  
4. สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ น าค าร้องขอย้ายขอผู้
ประสงค์ขอย้ายทุกราย ที่ระบุชื่อสถานศึกษาท่ีขอ 
ย้ายไปด ารงต าแหน่งขอความเห็นคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5. สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการ  
จัดท าข้อมูลการรายละเอียดของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
6. อ.กศจ.พิจารณากลั่นกรองการย้ายพิจารณา    
ค าร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มี
คุณสมบัติครบถูกต้อง มาด าเนินการประเมิน
ศักยภาพตามประกาศ รายละเอียดประเมิน 
ศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
7. กศจ.พิจารณาอนุมัติตามผลการกลั่นกรองการ
ย้าย ของ อ.กศจ. 
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2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ต่อ)  
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

8. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
ด าเนินการออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง(ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง) 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 แจ้งผู้ได้รับการอนุมัติย้ายทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
10. การย้ายกรณีปกติ ประจ าปี พ.ศ.2564 ยื่นค า
ร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1- ๑๕ สิงหาคม ๒๕63 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้  
๑. ยื่นภายในเขตฯ จ านวน  35 ราย 
๒. ยื่นไปต่างเขตฯ จ านวน 16 ราย 
๓. จากต่างเขตฯ จ านวน  1 ราย 
ผลการพิจารณารับย้าย ทั้งหมด จ านวน 9 ราย  
๑. รับย้ายภายในเขตฯ จ านวน 18 ราย 
๒. ต่างเขตฯรับย้าย จ านวน 2 ราย 
๓. รับย้ายต่างเขต จ านวน - ราย 
11. การประกาศย้ายเพ่ิมเติม 
1. ประกาศต าแหน่งว่าง จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
2. ประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) จ านวน 4 อัตรา 
ยื่นค าร้องขอย้าย ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 มีผู้ยื่นค าร้อง จ านวน 15 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ผลการพิจารณารับย้าย 6 ราย 
3. ประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 อัตรา 
ยื่นค าร้องขอย้าย ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 
มีผู้ยื่นค าร้อง จ านวน 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ผลการพิจารณารับย้าย ๑ ราย 
4. ประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 อัตรา 
ยื่นค าร้องขอย้าย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 มีผู้ยื่นค าร้อง จ านวน ๑ ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ผลการพิจารณารับย้าย ๑ ราย 
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2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ต่อ)  
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

2. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
ต าแหน่งว่างทั้งหมดจ านวน 189 อัตรา แยกเป็น 
ประถมศึกษา 188 อัตรา มัธยมศึกษา 1 อัตรา 
2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ทั้งหมด 364 ราย แยกเป็น ประถมศึกษา 313 
ราย มัธยมศึกษา 53 ราย 
3. ผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบท่ี 5 ( สังกัด 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2) จ านวน 10 ราย และ
รอบท่ี 6  จ านวน 1 ราย ส่วนรอบท่ี 7 จ านวน 1 
ราย อยู่ระหว่างการประเมิน รวม 12 ราย 
4. การด าเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ขึ้น
บัญชี รอบที่ 8 ( สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2) 
จ านวน 13 ราย และรอบท่ี 9  จ านวน 4 ราย รวม 
17 ราย 
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2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ต่อ)  
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

3. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 
2561 ต าแหน่งว่างทั้งหมดจ านวน 38 อัตรา  
3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 ด าเนินการ
บรรจุ จ านวน 39 ราย ดังนี้ 
1.บรรจุวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 27 
ราย 
2.บรรจุวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จ านวน 1 ราย 
3.บรรจุวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จ านวน 5 ราย 
4.บรรจุวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จ านวน 6 ราย 
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2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ต่อ) 
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

4. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
(นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ปี
การศึกษา 2558) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2563 ต าแหน่งว่างทั้งหมดจ านวน 1 อัตรา สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  

5. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2563 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
(นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ปี พ.ศ.2563) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 สพป.อุบลราชธานี เขต 2       
มีต าแหน่งว่างทั้งหมด จ านวน 17 อัตรา ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 7 อัตรา คงเหลือ จ านวน 
10 อัตรา 
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2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ต่อ)  
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

6. การคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ปี พ.ศ.2564 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว16 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการ เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ  
2. ประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมี
เห่าตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 
ต าแหน่งว่างทั้งหมด
จ านวน 110 อัตรา และ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน –
เนื่องจากอยู่ระหว่างชะลอ
การสรรหาทุกต าแหน่ง 
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3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษและเชี่ยวชาญทุกสายงาน 

 
 
 
 
 

  

ประสาน ส่งเสริม และด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุก
สายงาน ทุกสายงานให้ได้รับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ทั้งหมด จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 ราย 
2. ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย 
3. ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย 

2. การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ.
2563  
        
 
       2.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 
ประจ าปี 2563 
 
        2.3 โครงการ ครูดีของแผ่นดิน พ.ศ.2564  
 

 
 
ระดับ สพฐ.   จ านวน 1 ราย 
ระดับเขตพ้ืนที่   จ านวน 3 ราย 
 
 
ทั้งหมด จ านวน 3 ราย 
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2   จ านวน  1 ราย 
ศึกษานิเทศ จ านวน 1 ราย 
ครู จ านวน 1 ราย 
ทั้งหมด จ านวน 5 ราย 
 

3. การคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลงานดีเด่นประจ าปี 2563 
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 

ทั้งหมดจ านวน 312 ราย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 38 ราย 
2. ศึกษานิเทศก ์ จ านวน 2 ราย 
3. ข้าราชการครู จ านวน 209 ราย 
4. พนักงานราชการ จ านวน 19 ราย 
5. ครูอัตราจ้าง จ านวน 19 ราย 
6. ลูกจ้างประจ า(โรงเรียน) จ านวน 6 ราย 
7. ลูกจ้างชั่วคราว(โรงเรียน) จ านวน 19 ราย 

 
4) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การขอเพ่ิม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ (ค่ารักษาพยาบาล) 
 

ผลการด าเนินการ จ านวน 153 ราย 
 
 
 

    ๑๐ 



 
5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้                  
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1                      
(1 เมษายน 2564)  

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
  1.1 จ านวนข้าราชการที่มตีัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2564 จ านวน 1,810  ราย 
  1.2 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน                      
จ านวน 1,808 ราย 
  1.3 ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน จ านวน 2 ราย     

การด าเนินการ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย - คศ.3  
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย 
    1. รอง ผอ.สพท. จ านวน 4 ราย ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น จ านวน 4 ราย 
    2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 13 ราย ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น จ านวน 13 ราย  
    3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการ                  
ในต าแหน่งฯ จ านวน 211 ราย ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น จ านวน 211 ราย 
    4. สายงานการสอน   จ านวน 1,580 ราย 
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้  
          (1) ระดับดีเด่น  จ านวน 1,428  ราย 
          (2) ระดับดีมาก จ านวน 147 ราย 
          (3) ระดับดี จ านวน 2 ราย 
          (4) ระดับพอใช้ จ านวน 1 ราย 
          (5) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน 2 ราย 
เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการน้อยกว่า 4 เดือน  
จ านวน 1 ราย และลาเกินจ านวนครั้งที่ส่วนราชการ 
ก าหนด จ านวน 1 ราย 
กลุ่มที่ ๒ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔  
   ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 ราย 
และ สายงานการสอน จ านวน 1 ราย โดยได้รับ                   
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่นทั้ง 2 ราย 
 
 
 
 

     ๑๑ 



 
5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
  การด าเนนิการ ดังนี้ 
    การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)                      
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 
จ านวน 40 ราย ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ประกอบด้วย 
      (1) ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ                   
96.00 – 100 จ านวน 33 ราย ได้รับการเลื่อน          
เงินเดือนในอัตราร้อยละ 3.19  
      (2) ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ                   
93.00 – 95.99 จ านวน 7 ราย ได้รับการเลื่อน          
เงินเดือนในอัตราร้อยละ 3.04 
 

 3. การพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2564) 
การด าเนินการ ดังนี ้
    การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 
จ านวน 58 ราย  โคตา ๑๕ % เท่ากับ 8.70 
ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประกอบด้วย 
    (1) ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็น                     
กรณีพิเศษ จ านวน 1 ขั้น จ านวน 8 ราย 
     (2) ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.๕ ขั้น 
จ านวน 50 ราย 

2. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
 

               ทั้งหมด จ านวน 17 ราย 
1. วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 14 ราย 
2. วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 ราย 
3. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
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5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
3. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา   
1 ปี 

1.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว21  
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ 
2. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ใน
ระยะเวลา 1 ปี 
การด าเนินการดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 
ก าหนดให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
จ านวน 11 ราย 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานครบ 
๑๒ เดือน ก าหนดให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการ 
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่ 
ก าหนด จ านวน 11 ราย 
3. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (สพท.เป็นผู้
แต่งตั้ง) จ านวน 4 ครั้ง  
3.2 คณะกรรมการประเมิน (สพฐ.โดย ศธจ.
อุบลราชธานี เป็นผู้แต่งตั้ง) จ านวน ๒ ครั้ง 
 
                ผลการประเมิน 
มีผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน 
สัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 11 ราย การเรียกตัวผู้
ผ่านการคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๑) 
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6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการรักษาวินัย 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัยและ
การรักษาวินัยให้แก่บุคลากรในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบวินัย ดังนี้ 
๑. จัดท าประกาศการปรับลดเวลาและวันท างาน 
ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เพ่ือถือปฏิบัติตาม 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง การ
ปรับลดเวลาและวันท างาน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายงาน
ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานที่บ้านตามความ
เหมาะสมและให้ทุก หน่วยงานจัดบุคลากร
หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน จ านวน 
50 % ของบุคลากรทั้งหมด  
2. ก าหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการ 
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน 
ที่บ้านรวมถึงรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้ มา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน โดยค านึงถึง เป้าหมาย
การด าเนินงานของงานที่รับมอบหมายเป็นส าคัญ 
3. ก าหนดตารางการท างานของบุคลากรในสังกัด 
หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๑๔ 



 
6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการรักษาวินัย 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1.จัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

จ านวน 69 ราย 
 
 

2. การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในทะเบียนประวัติ จ านวน 18 ราย 
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5. การรับ - ส่ง แฟ้มประวัติข้าราชการครู        จ านวน 57 ราย 
 

6. การบริการ ก.พ. / ก.ค.ศ.๑๖ ให้แก่ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา - 
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7. การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ        จ านวน 305 ราย 
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1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
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แผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 2



ก 
 

ค าน า 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ทั้งในด้านปริมาณและความต้องการของสถานศึกษา และให้สถานศึกษา
ใช้เป็นแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จะเป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
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 บทที่ 1   

การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  

1. ความส าคัญของการวางแผนอัตราก าลัง 

การวางแผนเป็นกระบวนการขั้นแรกของการดําเนินงาน เพราะการวางแผนจะทําให้รู้ว่า เป้าหมาย
ของการดําเนินงานอยู่ที่ไหน ในการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการวางแผนก่อนที่จะดําเนินการสรรหาบุคคลให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะ 
เวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในตําแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ  
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเข้ามาปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการและเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน
ทางการศึกษานั้น 

การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผนให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกําลังคนเพ่ือใช้กําลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย 
กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเริ่มวางแผนกําลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากําลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวม
ของอัตรากําลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่
สําเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครู 
จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจํานวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา  

2. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารอัตราก าลังในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง คณะกรรมการ
บริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด พร้อมทั้งตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด โดยมีหน้าที่ 

1. กําหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา
ทีม่ีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาเอก 

3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด 

4. กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนด 

5. กําหนดรูปแบบ (Model) และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. กําหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การเกลี่ยอัตรากําลังเป็นไปตามแนวทางและ 
มาตรการที่กําหนด และสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ได้รับการผลกระทบจากแนวทางและมาตรการดังกล่าว 
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7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากําลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กําหนด ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการ 
ที่กําหนด 

3. ผลกระทบของสถานศึกษาจากการขาดแคลนอัตราก าลังครู 

การบริหารอัตรากําลังที่ล้มเหลวได้สร้างปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครูในสถานศึกษาเป็น
อย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษาที่จะได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความสําเร็จในการจัด
การศึกษา ได้แก่ ขวัญกําลังใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู 
ที่ต้องปฏิบัติงานทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานอ่ืนเพ่ือรองรับนโยบายจากหน่วยงานบังคับ
บัญชา ในสภาพที่ขาดแคลนอัตรากําลัง ทําให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมกับความจําเป็นต้องการในสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนอัตรากําลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทั้งเชิงรุกและช่วยแก้ปัญหาในระยะสั้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. สภาพปัจจุบัน/ปัญหา 

อัตรากําลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ณ 20 กรกฎาคม 2563 

จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน ข้อมูล ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน รวม 

214 โรงเรียน 3 สาขา 27,961  
ตาม จ.18 213 12 1,673 1,898  

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 214 10 1,661  1,885 
ขาด/เกิน  -1 +2  +12  +13  

จ านวนครูเกินเกณฑ์ทั้งสิ้น ร้อยละ 0.69 
 

ปัจจุบันสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จาํนวน 
214 โรงเรียน 3 สาขา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 165 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จํานวน 49 โรงเรียน ปริมาณงานสถานศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีนักเรียน จํานวน 27,961 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ตาม จ.18 จํานวน 1,898 อัตรา ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 213 
อัตรา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 12 อัตรา และข้าราชการครู จํานวน 1,673 อัตรา ผู้บริหาร สถานศึกษา
และข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จํานวน 1,885 อัตรา ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 214 อัตรา รอง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 10 อัตรา และข้าราชการครู จํานวน 1,661 อัตรา 

ข้อเท็จจริง ในจํานวนตําแหน่งครู ตาม จ.18 จํานวน 1,673 อัตรา เป็นตําแหน่งครูเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอเกลี่ยไปกําหนดใหม่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน จํานวน 12 อัตรา 
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จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน ข้อมูล ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน รวม 

214 โรงเรียน 3 สาขา 27,961  
ตาม จ.18 213 12 1,661 1,886 

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 214 10 1,661 1,885 
ขาด/เกิน  -1 +2  0  +1 

จ านวนครูเกินเกณฑ์ทั้งสิ้น ร้อยละ 0.05 

 ด้านอัตรากําลังของโรงเรียนในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 1 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 0.05 ซึ่งไม่นับรวมพนักงานราชการ 120 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน 59 อัตรา และเมื่อนํา
สภาพอัตรากําลังมาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายโรงเรียน ผลปรากฏดังนี้ 

1. โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 31 โรงเรียน จํานวน 44 อัตรา 
2. โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 46 โรงเรียน จํานวน 59 อัตรา 
3. โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูพอดีเกณฑ์ จํานวน 137 โรงเรียน 

5. ปัญหาในการวางแผนอัตราก าลัง 

1. โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ส่วนมากส่วนมากอยู่ในสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 
121– 250 คน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากอยู่ในโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 61-120 คน 
และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและชุมชนใหญ่ มีความสะดวกสบาย จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายออก 

3. การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนทั้งกรณีตําแหน่ง
ว่างและตําแหน่งที่มีคนครอง ดําเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีตําแหน่งว่างน้อย และผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการ
ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน มีน้อยมาก 

4. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการและสภาพความขาดแคลน  
5. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นความประสงค์ขอย้าย 

6. การวางแผนก าลังส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นการกําหนด
ตามเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือกําหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากําลังครูจากการเกษียณอายุราชการ 
และการย้ายกลับภูมิลําเนา 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือให้โรงเรียน มีอัตรากําลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และได้รับจัดสรรครู 

สาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ  

6.1 เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปัจจุบัน ก.ค.ศ. กําหนดเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา 
จัดการเรียนการสอน อ.1 - ป.6 หรือ ป.1 - ป.6 จ านวนนักเรียน (คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) ผู้บริหาร (คน) ครูผู้สอน (คน) 
1-20 1 1 
21-40 1 2 
41-60 1 3 
61-80 1 4 
81-100 1 5 
101-120 1 6 

 
แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คน ขึ้นไป 

จัดการเรียนการสอน อ.1 - ป.6 หรือ ป.1 - ป.6 

อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน = 1 : 25 
 

 
จํานวนนักเรียน : ห้องเรียน = 30 : 1 

 อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน = 1 : 25 
 

 
จํานวนนักเรียน : ห้องเรียน = 40 : 1 

 จํานวนครูปฏิบัติการสอน รวม = จํานวนครูสอนอนุบาล + จํานวนครูสอนประถม 
 

ครูสอน รวม = (ห้องอนุบาล × 30+นักเรียนอนุบาล) + (ห้องประถม × 40+นักเรียนประถม) 

  
50 

 
50 

จ านวนบุคลากรสายบริหาร 

จ านวนนักเรียน (คน) ผู้บริหาร (ต าแหน่ง) ผู้ช่วย (ต าแหน่ง) 
121-359 1   
360-719 1 1 
720-1079 1 2 

1,080-1,679 1 3 
1,680 คนข้ึนไป 1 4 

 

เงื่อนไข 

- การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน: ห้อง หารจํานวนนักเรียน) แต่ละชั้นหากมีเศษ 
ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง  

- การคิดจํานวนครูให้ปิดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
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แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา 
และจัดการเรียนการสอน อ.1 - ม.3/ม.6 หรือ ป.1 - ม.3/ม.6 

จ านวนนักเรียน (คน) ผู้บริหาร (คน) ครูผู้สอน (คน) 
1-20 1 1 
21-40 1 2 
41-60 1 3 
61-80 1 4 
81-100 1 5 
101-120 1 6 

 

แบบ 4 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คน ขึ้นไป 
จัดการเรียนการสอน อ.1 - ม.3/ม.6 หรือ ป.1 - ม.3/ม.6 

อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน = 1 : 25 
 

 
จํานวนนักเรียน : ห้องเรียน = 30 : 1 

 อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน = 1 : 25 
 

 
จํานวนนักเรียน : ห้องเรียน = 40 : 1 

 อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน = 1 : 20 
 

 
จํานวนนักเรียน : ห้องเรียน = 40 : 1 

  จํานวนครูปฏิบัติการสอน รวม = จํานวนครูสอนอนุบาล + จํานวนครูสอนประถม + จํานวนครูสอนมัธยม 

ครูสอน รวม = (ห้องอนุบาล X 30+นักเรียนอนบุาล) + (ห้องประถม x 40+นักเรียนประถม) + (ห้องมัธยม x 2) 
                                   50                         50 

จ านวนบุคลากรสายบริหาร 

จ านวนนักเรียน (คน) ผู้บริหาร (ต าแหน่ง) ผู้ช่วย (ต าแหน่ง) 
121-359 1   
360-719 1 1 
720-1079 1 2 

1,080-1,679 1 3 
1,680 คนข้ึนไป 1 4 

เงื่อนไข 
- การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง หารจํานวนนักเรียน) แต่ละชั้นหากมีเศษ 

ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง 
- การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1, ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
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6.2 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1916 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การสํารวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดให้มีในสถานศึกษา เพ่ือ
วางแผนอัตรากําลังครู ในสถานศึกษา 10 ปี ได้แจ้งเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดให้มีในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรสร้างกลยุทธ์ใหม่ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในสังคมไทย ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกในความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข   โดยกําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

1
< 20 คน 1 ประถม
21-40 คน 2 ประถม ปฐมวยั ไทย
41-60 คน 3 ประถม ปฐมวยั ไทย คณิต
61-80 คน 4 ประถม ปฐมวยั ไทย คณิต ภาษาองักฤษ
81-100 คน 5 ประถม ปฐมวยั ไทย คณิต ภาษาองักฤษ สังคม
101-120 คน 6 ประถม ปฐมวยั ไทย คณิต ภาษาองักฤษ สังคม วทิยาศาสตร์
121 ขึ้นไป

หมายเหตุ     1. สาขาวชิาเอกของอตัราท่ี 2 (ปฐมวยั) หากจ านวนนักเรียนระดับปฐมวยัไมถ่ึง 10 คน ให้ก าหนดสาขาวชิาเอกในล าดับถัดไปตามตารางนี้ มาก าหนดเป็นสาขาวชิาเอก
                   (ยกเวน้สถานศึกษาท่ีจัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที ก.ค.ศ.ก าหนด หากรวมขั้นแล้ว จ านวนนักเรียนไมถ่ึง 10 คน กส็ามารถก าหนดสาขาวชิาเอกปฐมวยัได้)
               2. สาขาวชิาเอกเพิม่เติม สามารถก าหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา เช่น พลศึกษา , ศิลปะ, ดนตรี เป็นต้นไป
                  โดยจะต้องก าหนดจ านวนสาขาวชิาเอกให้เท่ากบัจ านวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก าหนด 

เพิม่เติม
ค านวณตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ.

กอ่นประถม-ป.6

ขยายโอกาส

องักฤษ สังคม วทิยาศาสตร์

ประถม ปฐมวยั ไทย คณิต องักฤษ สังคม วทิยาศาสตร์

7
7-8 ขึ้นไป

ประถม ปฐมวยั ไทย คณิต

จ านวนครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ.

จ านวนนักเรียน

2 3

สาขาวชิาเอกของครูผู้สอน ตามที ่สพฐ.ก าหนด (อตัราที่)

4
5

6
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หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ได้กําหนดเป็นแบบแผน แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
ความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน โดยต้องครอบคลุมภาระงานของการจัด
การศึกษาและยึดตามกรอบและแนวทางที่หลักสูตรแกนกลางกําหนดไว้ 

 

7. วิธีการด าเนินการ  

7.1 จัดท าแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา  
7.1.1 จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําแผน ประกอบด้วย 

1) การจัดทําข้อมูลนักเรียน และการจัดชั้นเรียน (20 ก.ค. 2563) 
2) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการและแนวโน้มการสูญเสียของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว) 
3) ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ของข้าราชการครู 
4) จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
5) ความต้องการครูของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่ากับจํานวนครูตามเกณฑ์

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด) 
6) ข้อมูลพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและรายได้ 

สถานศึกษา 
7.1.2 สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความสามารถตามเกณฑ์ 

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลดของจํานวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้งวิเคราะห์
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

7.1.3 จัดทําแผนอัตรากําลัง โดยมีรายละเอียดแสดงความต้องการทั้งในด้านปริมาณและ 
ความสามารถของบุคคล และวิธีการดําเนินการ 

7.14 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  
7.15 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากําลังคนในสถานศึกษา  
7.16 ดําเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากําลัง โดย 

1) สถานศึกษาจัดหาอัตรากําลังตามอํานาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณของ 
สถานศึกษาหรือประสานความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดจ้าง 
บุคลากร 

2) เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

7.2 การจัดท าแผนอัตราก าลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
7.2.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากําลังของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้ 
1) ข้อมูล 20 ก.ค.(10 มิ.ย.เดิม) ด้านบุคลากรและจํานวนนักเรียนของสถานศึกษา  
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร  
3) ข้อมูลเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกําหนด และแนวโน้มการสูญเสีย  
4) จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
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5) ข้อมูลพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน 
6) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ (เท่าจํานวนครูที่ขาด) 

7.2.2 จัดทําแผนอัตรากําลัง โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้งด้านปริมาณและ 
ความสามารถและวิธีการดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7.2.3 เสนอแผนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
7.2.4 การวางแผนอัตรากําลังคนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
7.2.5 ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง โดย 

1) ดําเนินการในส่วนที่เป็นอํานาจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น การเกลี่ย 
อัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร การขอ
งบประมาณการจ้างครู 

2) การเสนอความต้องการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. Flow chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้ความเห็นชอบ 

สถานศึกษารายงานแผนอัตรากําลังต่อ สพท. 

สพท. ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

สพฐ.จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

สพท.ดําเนินการรายงานแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต่อ สพฐ. และ สํานกังาน ก.ค.ศ. 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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9. การน าไปใช้ประโยชน์ 

การวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความสําคัญ
อย่างยิ่ง ในการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีประโยชน์
สามารถนําไปใช้ในการบริงานบุคคลต่อไปได้ ดังนี้ 

1. นําไปใช้สําหรับการวางแผนในการกําหนดจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง 

2. นําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้
ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

3. นําไปใช้ในการจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

4. นําไปใช้ในการคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

5. นําไปวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

6. สามารถนําข้อมูลไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



10 
 

บทที่ 2  
การด าเนินการดา้นอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466-467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 ก.ค.ศ.มีมติให้นํา
เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ
สังกัดกรมสามัญศึกษา มาใช้ในการพิจารณากําหนดอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่   
ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดย ก.ค.ศ.มอบให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการตัดโอนตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จึงได้
ได้รวบรวมข้อมูลด้านการดําเนินการด้านอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการจัดทํา
แผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และการจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เพ่ือเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
1.1.2 เพ่ือวางแผนกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และเป็นไปตาม 

เกณฑ์ ทั้งด้านปริมาณ และความต้องการครูตามกลุ่มสาระ  

1.2 ขอบเขตงาน 

การวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับความต้องการอัตรากําลัง มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานการดําเนินและ 
ประเมินสภาพความต้องการกําลังคนกับภารกิจหน่วยงานการศึกษากําหนด ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทําแผน 
อัตรากําลังของสถานศึกษาและนําแผนอัตรากําลังที่จัดทําแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากําลัง 
อย่างคุ้มค่าและเสนอเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน  

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.3.1 ข้อมูลจํานวนนักเรียน ชั้นเรียน ห้องเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูล 
20 ก.ค. (10 มิ.ย.เดิม) ของแต่ละปีการศึกษา 

1.3.2 ข้อมูลเกษียณอายุราชการ หรือแนวโน้มการย้ายของข้าราชการครู 
1.3.3 ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และสาขาวิชาสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ของข้าราชการครู 
1.3.4 จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
1.3.5 มาตรฐานวิชาเอกท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
1.3.6 ข้อมูลพนักงานราชการ และครูอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ 
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1.3.7 สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านปริมาณและ 
ความสามารถตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลดลงของจํานวนบุคลากรและ 
ประชากรวัยเรียน รวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

1.3.8 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงความต้องการทั้งในด้าน 
ปริมาณและความสามารถของบุคลากร 

1.3.9 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

1.3.10 เขตพ้ืนที่การศึกษาประมวลผลในภาพรวม แล้วเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

1.3.11 ให้ใช้ข้อมูลในการวางแผนอัตรากําลังคนในสถานศึกษา 
1.3.12 ดําเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากําลัง โดยสถานศึกษาจัดหาอัตรากําลังตามอํานาจ 

ของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณของสถานศึกษา หรือประสานความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน เพ่ือขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร และเสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ 
2.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากําลังของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง

ด้าน ปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ โดยมีข้อมูลพื้นฐาน คือ 
1) ข้อมูล 20 ก.ค. (10 มิ.ย.เดิม) จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอก และความสามารถด้านบุคลากร  
3) ข้อมูลเกษียณอายุราชการ และแนวโน้มการย้าย/โอน  
4) ข้อมูลพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน 
5) ข้อมูลอัตราจ้าง 
6) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่ากับจํานวนครูที่ขาด)  

2.2 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้งด้านปริมาณและ
ความสามารถ และวิธีการดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2) ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง เช่น เกลี่ยอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังครู การย้าย 

การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอนและการพัฒนาบุคลากร การของบประมาณการจ้างครู 
3) เสนอความต้องการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.3 จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

1) การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม่ 
2) การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืนจากกรณีตําแหน่งว่างจากการ 

เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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3. การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วิธีการด าเนินการ 
3.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากําลังของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง

ด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
3.1.1 ข้อมูล 20 ก.ค.(10 มิ.ย.เดิม) ด้านบุคลากรและจํานวนนักเรียนของสถานศึกษา 
3.1.2 ข้อมูลด้านวุฒ วิชาเอกและความสามารถของบุคลากร 
3.1.3 ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกําหนดและแนวโน้มการสูญเสีย 
3.1.4 จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
3.1.5 ข้อมูลพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน 
3.1.6 ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจํานวนครูที่ขาด) 

3.2 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้งด้านปริมาณ 
ความสามารถและวิธีดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2) ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง เช่น เกลี่ยอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังครู การย้าย 

การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอนและการพัฒนาบุคลากร การของบประมาณการจ้างครู 
3) เสนอความต้องการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.3 จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

1) การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม่ 
2) การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืนจากกรณีตําแหน่งว่างจากการ 

เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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บทที่ 3  
การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้สูตรการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และบันทึกข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  

2. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับรองแล้ว จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จากกลุ่ม 
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ใส่รหัสโรงเรียนเรียงตามลําดับของระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
4. ใส่รหัสแยกประเภทโรงเรียนเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ป. โรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1-ป.6 จํานวน 165 โรงเรียน 
2) ข. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1-ม.3 จํานวน 49 โรงเรียน 

5. ใส่รหัสที่ตั้งของสถานศึกษา 
1) 1. เทศบาลตําบล  จํานวน 28 โรงเรียน 
2) 2. อบต.   จํานวน 186 โรงเรียน 

6. ใส่รหัสแสดงลักษณะพิเศษของสถานศึกษา 
1) ช.ชายแดน  จํานวน 96 โรงเรียน 
2) ป.ปกติ  จํานวน 118 โรงเรียน 

7. แสดงจํานวนห้องเรียนในที่ได้จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เป็นการจัด
ห้องเรียนตามสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา จึงได้ดําเนินการคํานวณตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ 
ทั้งหมด ดังนี้ 

- ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนเท่ากับ 30 คน - ระดับประถมศึกษา 
จํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนเท่ากับ 40 คน 

- ระดับมัธยมศึกษา จํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนเท่ากับ 40 คน เงื่อนไข หากจํานวนนักเรียนเกิน
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 

8. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายชั้นและห้องเรียนตามเกณฑ์ในโปรแกรม Microsoft Excel ตามแบบ
ที่ สพฐ.กําหนด 

9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนที่บันทึก และได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับจํานวน
นักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) แล้ว  

10. บันทึกข้อมูลจํานวนครูตาม จ.18 เป็นโรงเรียน รายตําแหน่ง คือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
จํานวน 213 อัตรา ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 12 อัตรา ตําแหน่ง ครู จํานวน 1,673 อัตรา 
ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,898 อัตรา  

11. บันทึกข้อมูลข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนับรวม 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 16 ราย และครู 95 ราย รวม 111 ราย 

12. บันทึกข้อมูลครูที่ไปช่วยราชการ จํานวน 2 ราย  
13. บันทึกข้อมูลวิชาเอกท่ีข้าราชการครูตาม จ.18 จําแนกตามสาขาวิชาที่จบ เป็นรายโรงเรียน 
14. บันทึกข้อมูลข้าราชการครูที่เกษียณ ปี 2563 จําแนกตามสาขาวิชาที่จบ เป็นรายโรงเรียน 
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15. บันทึกข้อมูลข้าราชการครูตาม จ.18 จําแนกตามสาขาวิชาที่สอน เป็นรายโรง 
16. บันทึกข้อมูลข้าราชการครูที่เกษียณ ปี 2563 จําแนกตามสาขาวิชาที่สอน เป็นรายโรงเรียน 
17. บันทึกข้อมูลความต้องการทดแทนอัตรากําลังครูที่เกษียณ ปี 2563 เป็นรายโรงเรียน 
18. บันทึกพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน จําแนกตามวิชาที่สอน เป็นรายโรงเรียน 
19. บันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามวิชาที่สอน เป็นรายโรงเรียน 
20.จัดทําสรุปปริมาณงานของสถานศึกษา ในภาพรวมของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
21. บันทึกข้อมูลพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ทุกงบ เป็นรายโรงเรียน/เขต 
22. ดําเนินการคํานวณอัตรากําลังครู ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยให้คํานวณท่ีละระดับ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา จ านวนนักเรียน 

จํานวนนักเรียน 1-20 คน 21-40 คน 41-60 คน 61-80 คน 81-100 คน 101-120 คน 

ครูผู้สอน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 

กรณีที่ 2 โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป ให้ค านวณทีละระดับ 
ระดับก่อนประถมศึกษา  

 
จํานวนห้องเรียน x นักเรียน:ห้อง + นักเรียนทั้งหมด 

= ครู:นักเรียน   ครู:นักเรียน 

 
2 

นักเรียน : ห้อง  = 30 : 1  
ครู : นักเรียน  = 1 : 25 

ระดับประถมศึกษา  

 
จํานวนห้องเรียน x นักเรียน:ห้อง + นักเรียนทั้งหมด 

= ครู:นักเรียน   ครู:นักเรียน 

 
2 

 

นักเรียน : ห้อง  = 40 : 1  
ครู : นักเรียน  = 1:25 

ระดับมัธยมศึกษา 

          X=
b

na  

x = ครูสายงานการสอน  
n = จํานวนห้องเรียน  
a = นักเรียน : ห้อง = 40 : 1  
b = ครู : นักเรียน = 1 : 20 
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เงื่อนไข  

1. การคิดจํานวนนักเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง) หารด้วยจํานวนนักเรียนแต่ละชั้น 
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง  

2. การคิดจํานวนครูให้ปิดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5 ขึ้นไป ปัดเป็น 1, ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

สายบริหารในสถานศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กําหนดดังนี้ 

-จ านวนนักเรียน (คน) ผู้บริหาร (คน) ผู้ช่วยผู้บริหาร (คน) 
360-719 1 1 

720-1,079 1 2 
1,080-1,679 1 3 
1,680 ขึ้นไป 1 4 

เมื่อได้อัตรากําลังครูสายงานการสอนแล้ว ให้นําจํานวนผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมานับรวมก็จะได้ 
อัตรากําลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ของสถานศึกษานั้น ๆ  
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บทที่ 4 

ปริมาณงานและสภาพอัตราก าลัง ปีการศึกษา 2563 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 214 โรงเรียน จําแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 213 อัตรา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 12 อัตรา และข้าราชการครูสายงานการสอน 
จํานวน 1,673 อัตรา รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,898 อัตรา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียด ดังนี้  
1. แบบแสดงปริมาณงานสถานศึกษา  
2. แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา 

ลูกจ้างชั่วคราว ทุกตําแหน่ง 
3. แบบรายงานข้อมูลการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

อัตราจ้างในสถานศึกษา 
4. แบบรายงานจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามมาตรฐานวิชาเอก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 

214 โรงเรียน จดัทําข้อมูลแสดงจํานวนข้าราชการครูตาม จ.18 จําแนกตามการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และความต้องการครูเพ่ิมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากําลัง 

สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ไดท้ําการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณงาน 

และสภาพอัตรากําลังครูในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด สรุปได้ดังนี้ 

1. แสดงข้อมูลที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

2. แสดงข้อมูลจํานวนข้าราชการครูตาม จ.18 (รวมตําแหน่งว่าง) จําแนกตามสาขาวิชาเอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. แสดงข้อมูลจํานวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตาม
วิชาเอก 

4. แสดงข้อมูลความต้องการทดแทนอัตรากําลังครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จําแนกตามสาขาวิชาเอก 

5. แสดงข้อมูลจํานวนพนักงานราชการ จําแนกตามสาขาวิชาที่สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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6. แสดงข้อมูลจํานวนลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามสาขาวิชาที่สอน พ.ศ.2563 
7. แสดงข้อมูลสรุปปริมาณงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. แสดงข้อมูลจํานวนผู้เกษียณ ปี 2563 และความต้องการทดแทนผู้เกษียณจําแนกตามสาขา

วิชาเอก 
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บทที่ 5 
สรุปผล และประเมินผล 

 
 การศึกษา เรื่อง แผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา               
ปีการศึกษา 2563 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้สรุปผลการศึกษา 
และประเมินผล ดังนี้ 
 

สรุปผลการศึกษา    
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีสภาพปริมาณงานและอัตรากําลังครู

ต่ํากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 29 โรงเรียน จํานวน 44 อัตรา มีสภาพปริมาณงานและอัตรากําลังครู
พอดีเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 141 โรงเรียน สภาพปริมาณงานและอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
กําหนด จํานวน 44 โรงเรียน จํานวน 56 อัตรา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีอัตรากําลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
กําหนด 1,885 อัตรา แยกเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 214 อัตรา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
จํานวน 10 อัตรา ครู 1,661 อัตรา มีจํานวนอัตราครูตาม จ.18 จํานวน 1,998 อัตรา แยกเป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 213 อัตรา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 12 อัตรา ครู 1,673 อัตรา คิดเป็น
อัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ในภาพรวม ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา เกินเกณฑ์ 1 อัตรา ครู เกินเกณฑ์ 
12 อัตรา ในภาพรวมเกินเกณฑ์ 13 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.69 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 จํานวน 49 โรงเรียน มีสภาพปริมาณงานและอัตรา กําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 11 
โรงเรียน จํานวน 19 อัตรา มีสภาพปริมาณงานและอัตรากําลังครูพอดีเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 33
โรงเรียน สภาพปริมาณงานและอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 15 อัตรา 

 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 
165 โรงเรียน มีสภาพปริมาณงานและอัตรา กําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 18 โรงเรียน 
จํานวน 22 อัตรา มีสภาพปริมาณงานและอัตรากําลังครูพอดีเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 109 โรงเรียน 
สภาพปริมาณงานและอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 38 โรงเรียน จํานวน 4 อัตรา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีครูผู้สอนเกษียณอายุราชการ ปี 
2563 จํานวน 95 อัตรา รวมครูผู้สอนเกษียณอายุราชการปี 2559 รอเกลี่ยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
จํานวน 12 อัตรา อัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์สุทธิ 98 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.20 

สภาพปริมาณงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีสภาพปริมาณงาน ครูตาม จ.18 

คือ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 213 คน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 12 คน อัตรา ครูผู้สอน 
จําแนกตามรายวิชาที่จบ ได้ดังนี้ ปฐมวัย จํานวน 183 คน ประถมศึกษา จํานวน 250 คน ภาษาไทย จํานวน 
179 อัตรา คณิตศาสตร์ 165 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 163 คน สังคมศึกษา จํานวน 99 คน สุขศึกษา 
จํานวน 19 คน พลศึกษา จํานวน 64 คน ศิลปศึกษา จํานวน 24 คน ทัศนศิลป์ จํานวน 1 คน ดนตรีศึกษา 
จํานวน 4 คน ดนตรีสากล จํานวน 9 คน ดนตรีไทย จํานวน 1 คน ดุริยางคศิลป์ จํานวน 1 คน นาฏศิลป์ 
จํานวน 21 คน คอมพิวเตอร์ จํานวน 67 คน เกษตรกรรม จํานวน 36 คน คหกรรมศาสตร์ จํานวน 22 คน 
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อุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน 31 คน ภาษาอังกฤษ จํานวน 183 คน การศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน จิตวิทยาแนะ
แนว จํานวน 220 คน บรรณารักษ์ จํานวน 114 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 21 คน อื่นๆ จํานวน 68 
คน และเป็นอัตราว่างจํานวน 24 อัตรา ตามลําดับ 

ความต้องการครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีจํานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 16 อัตรา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 16 อัตรา  
- ครูผู้สอน เกษียณอายุราชการ จํานวน 95 อัตรา วิชาเอกท่ีเกษียณมากที่สุด คือ ประถมศึกษา 

จํานวน 29 อัตรา อ่ืนๆ จํานวน 13 อัตรา สังคมศึกษา จํานวน 9 อัตรา ภาษาไทย จํานวน 9 อัตรา จิตวิทยา
แนะแนว จํานวน 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา คหกรรมศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา ปฐมวัย 
จํานวน 3 อัตรา ศิลปศึกษา จํานวน 2 อัตรา นาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 2 อัตรา คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา สุขศึกษา จํานวน 2 อัตรา พลศึกษา 
จํานวน 5 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน 2 อัตรา บรรณารักษ์ จํานวน 3 อัตรา และตําแหน่งว่าง ในปีที่
เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 อัตรา ตามลําดับ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีความต้องการ ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 16 อัตรา และมีความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มากท่ีสุดคือ ภาษาไทย จํานวน 26 
อัตรา  ภาษาอังกฤษ จํานวน 20 อัตรา คณิตศาสตร์ จํานวน 18 อัตรา ปฐมวัย จํานวน 16 คน ประถมศึกษา 
จํานวน 12 อัตรา สังคมศึกษา จํานวน 7 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 6 อัตรา พลศึกษา จํานวน 6 อัตรา 
คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 อัตรา นาฏศิลป์ จํานวน 2 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา และดนตรี
สากล 1 อัตรา ตามลําดับ 
 
ประเมินผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วน 
นับว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง การได้รับรู้ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในแต่ละสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชาที่ไปช่วยราชการ ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตครูและให้ได้ครบตามที่สถานศึกษาขาดแคลนหรือต้องการ 
ทําให้ประหยัดงบประมาณและได้บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการนําข้อมูลจากแผนอัตรากําลังนี้ไปใช้ในการ
วางแผนต่อไป 
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บรรณานุกรม 
 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 “เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559”, 2559 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551”,2551. 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, “คู่มือการวางแผนอัตรากําลัง”, 
2548 

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล สํานักงานข้าราชการพลเรือน, “แนวทางการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงกล
ยุทธ์ในส่วนราชการ”, 2548 
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คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 
 

นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
 

คณะท างาน 
1. นายชัยรัตน์  ถนอมสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประธานคณะทํางาน 
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  วงษ์มณี ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  รองประธานคณะทํางาน 
3. นางสาววรรณฤดี  ดีสุดหา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
4. นางอุไร  คําแพง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
5. นางสาวเกศสุดา  ขจัดมลทิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน 

6. นางนภาพร  วิเศษชลธาร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน 

7.  นางสาววรินยุพา  มังตะการ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน 

8. นายนัฐพล  เชื้อโชติ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน 

9. นางสาววารุณี  พรมหล่อ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ 
10. นางรัชนีกร  กองสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

                                                                 
 
 

ที่ ศธ 04184/ว 997      ส ำงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
อุบลรำชธำนี เขต 2  ถนนตระกำร-พนำ  
อ ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี 34130 

        18  มีนำคม  2564 

เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียน 

อ้ำงถึง 1. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ที่ ศธ 04184/ว 4386 
    ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2561 

2. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ที่ ศธ 04184/ว 635 
    ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 

3. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ที่ ศธ 04184/ว 1016 
              ลงวันที่ 4 มีนำคม 2562 

4. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ที่ ศธ 04184/ว 4000 
    ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ประกำศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือน  จ ำนวน  1  ฉบับ 
      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564)        
 2. บัญชีกำรจัดสรรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) จ ำนวน  1  ฉบับ 

3. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564  จ ำนวน  1  แผ่น 
4. แบบบัญชีแสดงผลกำรพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนฯ   จ ำนวน  1  ฉบับ  

  

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (1) – (3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้แจ้ง 
กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 กำรก ำหนดจ ำนวนครั้งของกำรลำและ 
กำรมำท ำงำนสำย และประกำศแนวปฏิบัติและคู่มือในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562 และตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (4) ได้แจ้งกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  มำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 พิจำรณำแล้ว ขอให้โรงเรียนในสังกัด 
ด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) โดยถือปฏิบัติ 
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (1) – (4) โดยเคร่งครัด ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ก ำหนด ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (1)  
และไม่เกินวงเงินทีโ่รงเรียนได้รับจัดสรร ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (2) และขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
   1.1 ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  
ในครึ่งปทีีแ่ล้วมำ (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้ใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (4) 
           1.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ... 
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   1.2 ให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ โดยวิธีกำรลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินในแบบประเมินดังกล่ำวเป็นรำยบุคคล  
   1.3 ให้ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อผู้ที่มผีลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่น  
และดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 
ในรอบต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

2. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
2.1 ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด นอกจำก 

โรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรตำมประกำศแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2562 แล้ว ขอให้ค ำนึงถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติภำรกิจ ดังนี้ 

(1) ตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
 ขั้นพ้ืนฐำน ตลอดจนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 
     (2) ภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำ 
    (3) กำรปฏิบัติภำรกิจตำมบริบทของสถำนศึกษำ เช่น 

- ผลกำรประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
- ผลกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
- ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก   

  2.2 ให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 3 คน หำกในสถำนศึกษำใดมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำท ำหนังสือขอรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำใกล้เคียง 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรให้ครบตำมจ ำนวน ตำมประกำศแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562  โดยให้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ 
พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบของ กศจ. และในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนดังกล่ำวนี้ ให้น ำผลกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนและวงเงินที่ได้รับจัดสรร มำประกอบกำรพิจำรณำและก ำหนดร้อยละโดยใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน 
ส ำหรับกำรเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับตำมตำรำงฐำนในกำรค ำนวณที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
   ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังกล่ำว ให้ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล และกำรพิจำรณำทำงปกครอง 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองด้วย 

3. เมื่อด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ก ำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์ 
รำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกคน ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (3) ลงในบัญชีแสดงผลกำรพิจำรณำ
เสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (4) โดยให้จัดเรียงล ำดับที่ควำมดีควำมชอบตำมระดับ
ประเมินและคะแนนประเมินจำกมำกไปหำน้อย ภำยในวงเงินที่แต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรร  
     4. ให้จัดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบน ำส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ในวันที่ 5 เมษำยน 2564 ประกอบด้วย  
      4.1 บัญชีแสดงผลกำรพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนฯ      จ ำนวน  1  ฉบับ 
   4.2 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนฯ     จ ำนวน  1  ฉบับ  
   4.3 ส ำเนำประกำศผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ       จ ำนวน  1  ฉบับ 
 
           /4.4 ส ำเนำ… 
 
 



       
       -3- 
 

4.4 ส ำเนำหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ หำกมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) บรรจุเข้ำรับรำชกำรน้อยกว่ำ 4 เดือน ให้แนบส ำเนำค ำสั่งบรรจุ      จ ำนวน   1  ชุด 

(2) ผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ให้แนบส ำเนำแบบประเมิน          จ ำนวน   1  ชุด 
(3) ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ให้แนบส ำเนำแบบประเมิน      จ ำนวน  18  ชุด 
(4) ลำเกิน 6 ครั้ง/ลำเกิน 23 วันท ำกำร ให้แนบส ำเนำใบลำ        จ ำนวน  18  ชุด 
(5) ถูกสั่งลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ให้แนบส ำเนำค ำสั่ง    จ ำนวน  18  ชุด

  (เอกสำรรำยกำรข้อ 4.2 – 4.4 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับรองส ำเนำถูกต้องทุกแผ่น) 
 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 
 

           ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 

   (นำยวิชัย  แสงศรี) 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  

 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0-4548-2410  ต่อ 106 
โทรสำร 0-4548-1210    









 

 
 
ที่ ศธ 04184/1553                                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

อุบลรำชธำนี เขต 2  ถนนตระกำร-พนำ  
อ ำเภอตระกำรพืชผล  จังหวัดอุบลรำชธำนี 34130 

        14  พฤษภำคม  2564 
 

เรื่อง  แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564)  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. หนังสือแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรำยบุคคล      จ ำนวน  1  ฉบับ  
 2. บัญชีรำยละเอียดกำรเลื่อนเงินเดือน/ไม่ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู จ ำนวน  1  ชุด 
                        และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) แยกเป็นกำรเฉพำะรำยโรงเรียน   
 3. ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ              จ ำนวน  1  ฉบับ    
      

   ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564)  
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

   ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 จึงแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                     
และผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรดังนี้ 
   1. ให้เดินทำงไปลงนำมรับทรำบผลกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดด้วยตนเอง ในวันที่ 18 พฤษภำคม 2564  ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.00  น. ณ ส ำนักงำน                     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2   
   2. เนื่องจำกผลกำรเลื่อนเงินเดือนเป็นข้อมูลเฉพำะของแต่ละบุคคล จึงให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือ 
ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ น ำผลกำรเลื่อนเงินเดือน 
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ไปจัดท ำเป็นหนังสือแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ให้ข้ำรำชกำรในสังกัด 
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งครู และต ำแหน่งครูผู้ช่วยทรำบเป็นรำยบุคคล โดยใช้รูปแบบที่ก ำหนด 
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 และในกรณีมีข้ำรำชกำรในสังกัดผู้ใดไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือนให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นทรำบด้วย  
   3. ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ให้แล้วเสร็จ
ภำยในสำมวันท ำกำรนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งหนังสือฉบับนี้ และให้จัดเก็บหลักฐำนกำรรับทรำบผลกำรเลื่อนเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดไว้ที่สถำนศึกษำเพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบด้วย  
   อนึ่ง หำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดผู้ใดเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรเลื่อน
เงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ภำยในสำมสิบวนันับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนนี้ 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 

            ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล            (นำยชัยรัตน์  ถนอมสุข)       
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบฯ       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน 
โทร. 0-4548-2410  ต่อ 106   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 
โทรสำร 0-4548-1210 



 
 
 
 
ที่ ศธ 04184/1563                                                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

อุบลรำชธำนี เขต 2  ถนนตระกำร-พนำ  
อ ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี 34130 

 

                 17  พฤษภำคม  2564 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว 1008 
ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. เอกสำรหมำยเลข 11       จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. เอกสำรหมำยเลข 12      จ ำนวน  1  ฉบับ 

3. เอกสำรหมำยเลข 13      จ ำนวน  1  ฉบับ 
4. เอกสำรหมำยเลข 14      จ ำนวน  1  ฉบับ 

  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งว่ำเมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้รำยงำนข้อมูลดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
                        

บัดนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน  
ข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรำยงำนเอกสำร 
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมรำยกำรที่ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

           ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 

 
       (นำยชัยรัตน์  ถนอมสุข) 

    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2   

 

        
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
 



 














































