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คำนำ 

 แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2563  เป็นเอกสารที่

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดทำขึ้นเพ่ือวางแผนอัตรากำลัง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเพ่ือใช้ในการ

วางกำลังคนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

   เอกสารฉบับนี ้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบเก็บข้อมูลข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดส่งให้

สถานศึกษากรอกรายละเอียด  จำนวน  127  โรงเรียน  เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การวางแผน

และบริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาต่อไป 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนอัตรากำลัง 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563  จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และ

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้แนวทางในการดำเนินการและ

สถานศึกษาท่ีให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด 

 

                                                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 

                                                                            กันยายน  2563 
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 ส่วนที่  1 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

  การวางแผนอัตรากำลังคน   หมายถึง    การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์

เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีจะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ความเหมาะสม

และเพียงพอ ทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคน

เหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  ทั้งนี้  เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป  ดังนั้น หัวใจสำคัญในการดำเนินการของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจำนวน

กำลังคนที่เหมาะสม”  (สำนักงาน ก.พ. 2550 : 1)  

  การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   นอกจากจะวางแผนให้สอดคล้อง

ตามความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกำลังคนเพ่ือใช้กำลังให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ

จะต้องมีการวางแผนกระจายกำลังคน  หรือเริ่มวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่า

ข้าราชการครูในโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากำลังที่ขาดแคลน   ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากำลัง

ไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว   และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เข้ารับราชการครูที่สำเร็จ

การศึกษา พบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก ดังนั้น  การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จึงควรแก้ไขปัญหาในเรื่องจำนวนและคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา   (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2548: 5) 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  จึงได้กำหนดกระบวนการจัดอัตรา

กำลังคนให้เหมาะสมกับงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงานในระยะเวลาที่เหมาะสมในตำแหน่งที่มี

ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษา  โดยจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือนำข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ นำไปสู่การบริหารอัตรากำลังให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด 

 



 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2. เพ่ือจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  3. เพ่ือจัดทำมาตรการในการแก้ปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  4. เพ่ือดำเนินการให้สถานศึกษาที่มีปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษามี

จำนวนลดลง 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต  2 

  2. ขอบเขตด้านประชากร 

      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 จำนวน  127  โรงเรียน 

  3. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่  พฤษภาคม 2563  –  กันยายน  2563 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานวางแผนอัตรากำลังคนและกำหนดตำแหน่ง  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต  2 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. รบัทราบถึงสภาพและปัญหาของอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  2 

  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  2  มีข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา  

 

 



 

 

ส่วนที่  2 

วิธีดำเนินการ 

 การศึกษาในครั้งนี้    มีวัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอัตรากำลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาการจัดทำแผนอัตรากำลัง   1 ปี  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา   เขต  2  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

  1. ประชากร 

    2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3. การสร้างเครื่องมือ 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา  เขต 2  จำนวน  127  โรงเรียน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  จำนวน  1  ชุด คือ 

  2.1  แบบโรงเรียน  1  เป็นแบบที่ให้สถานศึกษากรอกข้อมูล    จำนวน     10     รายการ 

   1.1 ส่วนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

      รายการที่ 1 รหัสโรงเรียน/ชื่อโรงเรียน/ที่ตั้ง 

     รายการที่ 2 ประเภทสถานศึกษา 

     รายการที่ 3 จำนวนนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

     รายการที่ 4 ระยะทางจากโรงเรียนถึงสพท. 

     รายการที่ 5 ลักษณะพ้ืนที่ตั้ง 

   1.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลปริมาณงาน 

     รายการที่ 6 แบบแสดงปริมาณงานของสถานศึกษา 

        



 

 

   1.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลอัตรากำลัง 

     รายการที่ 7 จำนวนข้าราชการครู ตาม จ.18   

                                  (จำนวนตำแหน่ง ที่มีคนครองและตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน)  

     รายการที่ 8  จำนวนข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

     ขาด/เกินจากเกณฑ์ก.ค.ศ.และขาด/เกินจากเกณฑ์ร้อยละ 

     รายการที่  9  อัตราเกษียณอายุราชการ ปี 2563 

     อัตราคงเหลือหลังเกษียณอายุราชการ , ขาด/เกินจาก 

      เกณฑ์ก.ค.ศ. หลังเกษียณอายุราชการ  และขาด/เกิน 

     จากเกณฑ์ ก.ค.ศ. หลังเกษียณอายุราชการ ร้อยละ 

     รายการที่ 10  ครูไปช่วยราชการ/มาช่วยราชการ 

     รายการที่ 11 พนักงานราชการ (ผู้สอน) 

      รายการที่ 12 ลูกจ้าง (ผู้สอน)    

  2.2  แบบโรงเรียน  2  เป็นแบบที่ให้สถานศึกษากรอกข้อมูล    จำนวน     5    รายการ 

     รายการที่ 13 จำนวนข้าราชการครู ตาม จ.18   

       (รวมตำแหน่งว่าง/ครูไปช่วยราชการ-มาช่วยราชการ)   

      จำแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา และสาขาวิชาที่สอน 

     รายการที่ 14  จำนวนข้าราชการครูเกษียณปี 63 จำแนกตาม 

         สาขาวิชาที่จบการศึกษา และสาขาวิชาที่สอน 

     รายการที่ 15 แบบทดแทนความต้องการครู  ตามจำนวนที่ 

      ขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ. (เฉพาะโรงเรียนที่ขาดเท่านั้น) 

     รายการที่ 16 พนักงานราชการตามวิชาที่สอน 

     รายการที่ 17 ลูกจ้างชั่วคราวตามวิชาที่สอน 

 

3. การสร้างเครื่องมือ 

  โดยใช้แบบสอบถาม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 



 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ส่งแบบสอบถามให้โรงเรียนในสังกัด กรอกรายละเอียดตามแบบ และ

ส่งคืนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา   เขต  2   โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา   เขต  2  ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์  และ

เพ่ือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

  ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บ ดำเนินการระหว่างวันที่  10  กรกฎาคม 2563 –  24  กรกฎาคม 2563 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ 

ดังนี้ 

   5.1 แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง  ประกอบการวางแผนอัตรากำลังครู

ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563 วิเคราะห์โดยการนำมาแจกแจงความถี่และแสดงค่าร้อยละ 

  5.2 แบบแสดงจำนวนข้าราชการครูตาม จ.18  (รวมตำแหน่งว่าง)  จำแนกตามสาขาวิชาที่ 

จบการศึกษา วิเคราะห์โดยการนำมาแจกแจงความถี่ 

  5.3 แบบแสดงจำนวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตาม

สาขาวิชาที่จบการศึกษา วิเคราะห์โดยการนำมาแจกแจงความถี่ 

  5.4 แบบแสดงจำนวนข้าราชการครูตาม จ.18 (รวมตำแหน่งว่าง) จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิเคราะห์โดยการนำมาแจกแจงความถี่ 

  5.5 แบบแสดงจำนวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม

สาขาวิชาที่สอน วิเคราะห์โดยการนำมาแจกแจงความถี่ 

  5.6 แบบแสดงความต้องการทดแทนอัตรากำลังครู ที่ขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ.  วิเคราะห์โดยการนำมา 

แจกแจงความถี่ 

  5.7 แบบแสดงจำนวนพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ตามสาขาวิชาที่สอน   ปี  2563   วิเคราะห์โดย

การนำมาแจกแจงความถี่ 

  5.8 แบบแสดงจำนวนลูกจ้างชั่วคราว  ตามสาขาวิชาที่สอน ปี 2563  วิเคราะห์โดยการนำมาแจกแจง

ความถี่ 

 



 

 

ส่วนที่  3 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามของสถานศึกษา จำนวน  127  โรงเรียน  โดยนำเสนอในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามลำดับ ดังนี้  

ตอนที่ 1  ปริมาณงานของสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563 

                     (ช้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  2563) 

ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  

    จำแนกตามรายอำเภอ   

 
ระดับที่เปิดสอน 

อำเภอ  
รวม  

รัตภูมิ 
 

หาดใหญ่ 
 

ควนเนียง 
 

บางกล่ำ 
 

คลองหอยโข่ง 
ประถมศึกษา 28 43 19 7 11 108 
ขยายโอกาสทางการศึกษา 5 6 2 5 1 19 
           รวม 33 49 21 12 12 127 

 

 ตารางที่ 1  จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  2   

มีจำนวนทั้งสิ้น  127  โรงเรียน  จำแนกเป็นรายอำเภอ  อำเภอหาดใหญ่  มีจำนวนโรงเรียนมากที่สุด  จำนวน  

49  โรงเรียน รองลงมา  ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ   จำนวน  33  โรงเรียน  อำเภอควนเนียง  จำนวน 21  โรงเรียน 

อำเภอบางกล่ำ  จำนวน  12  โรงเรียน  และอำเภอคลองหอยโข่ง  จำนวน  12  โรงเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

ปริมาณงาน ปีงบประมาณ 2563 
จำนวนนักเรียน 23,455 
จำนวนห้องเรียน 1,230 
จำนวนครูตาม จ.18 (รวมตำแหน่งว่าง) 1,406 
จำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1,393 
จำนวนครู –ขาด/+เกิน 13 
จำนวนเกษียณ ปี 2563 78 
จำนวนครูไปช่วยราชการ 5 
จำนวนครูมาช่วยราชการ 8 
จำนวนพนักงานราชการ (ผู้สอน) 61 

จำนวนลูกจ้างชั่วคราว (ผู้สอน) 25 
 

 ตารางที่ 2  ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   

มีจำนวนนักเรียน  23,455  คน  จำนวนห้องเรียน 1,230  ห้อง  ครูตาม จ.18 (รวมตำแหน่งว่าง) 1,406  อัตรา  

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1,393  อัตรา จำนวนครูเกินเกณฑ์ 13 อัตรา  ครูเกษียณอายุราชการ จำนวน  78  อัตรา 

ครูไปช่วยราชการ   5  อัตรา ครูมาช่วยราชการ  8  อัตรา  พนักงานราชการ (ผู้สอน)  61  อัตรา และลูกจ้าง

ชั่วคราว  25 อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 3 อัตรากำลังในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ปีงบประมาณ 2563 

 
ปี

การศึกษา 
 

สภาพอัตรากำลัง 
โรงเรียนที่ขาดเกณฑ์ โรงเรียนที่เกินเกณฑ์ โรงเรียน 

ที่ครูครบ 
ตามเกณฑ์ 

ขาด(-) 
เกิน(+) 
(อัตรา) 

ขาด(-) 
เกิน(+) 
(ร้อยละ) 

จำนวนโรง จำนวนครู จำนวนโรง จำนวนครู 
ขาด (โรง) ขาด (อัตรา) เกิน (โรง) เกิน (อัตรา) 

2563 21 -27 26 39 80 13 0.93 
 

 ตารางที่ 3  ปีงบประมาณ  2563  มีโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์  21  โรงเรียน  27  อัตรา  

โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 26  โรงเรยีน 39  อัตรา โรงเรยีนที่มีครูครบตามเกณฑ์  80  โรงเรียน 

อัตรากำลังรวมเกินเกณฑ์  13  อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 0.93  รวมทั้งสิ้น  127  โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  4 ขนาดสถานศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์  ปีงบประมาณ 2563 

 

ขนาดโรงเรียน 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน ขาดเกณฑ์ เกินเกณฑ์ พอดีเกณฑ์ 
(โรง) (โรง) (โรง) (โรง) 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 120 คนลงมา 54 8 13 33 
ขนาดกลาง ตั้งแต่ 121-600 คน 67 8 12 47 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 601-1500 คน 6 5 1 - 
       รวมทั้งสิ้น  127 21 26 80 

 

 ตารางที่ 4  ปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา มีจำนวน  54  โรงเรียน 

มีโรงเรียนทีขาดเกณฑ์   8   โรงเรียน  เกินเกณฑ์  13   โรงเรียน   พอดีเกณฑ์   33   โรงเรียน  โรงเรียนที่มี

นักเรียน 121-600  คน  มีจำนวน  67  โรงเรียน  ขาดเกณฑ์  8  โรงเรียน  เกินเกณฑ ์12 โรงเรียน  พอดีเกณฑ์  

47  โรงเรียน   โรงเรียนที่มีนักเรียน  601-1500  คน  มีจำนวน  6  โรงเรียน  ขาดเกณฑ์  5  โรงเรียน   

เกินเกณฑ์  1  โรงเรียน  พอดีเกณฑ์ -  โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  5 ขนาดสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2563  จำแนกเป็นรายอำเภอ 

 
 

ขนาดสถานศึกษา 
 

 

อำเภอ 
 

รวม 
รัตภูมิ หาดใหญ่ ควนเนียง บางกล่ำ คลองหอยโข่ง 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 120 คนลงมา 12 19 13 4 6 54 
ขนาดกลาง ตั้งแต่ 121-600 คน 19 28 7 7 6 67 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 601-1500 คน 2 5 1 1 - 6 

 

 ตารางที่  5   ในปีงบประมาณ  2563   พบว่ามีโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  120  คนลงมา  จำนวน  

54  โรงเรียน ซึ่งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่มากที่สุด  จำนวน  19  โรงเรียน รองลงมา ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ  12  

โรงเรียน  อำเภอควนเนียง  13  โรงเรียน  อำเภอคลองหอยโข่ง  6  โรงเรียน และอำเภอบางกล่ำ  4  โรงเรียน  

โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 121-600  คน  จำนวน  67 โรงเรียน  อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ มากที่สุด จำนวน 28  

โรงเรียน รองลงมา ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ 19 โรงเรียน  อำเภอควนเนียง  7 โรงเรียน  อำเภอบางกล่ำ  7  

โรงเรียน และอำเภอคลองหอยโข่ง  6  โรงเรียน   โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  601-1500  คน  จำนวน   6 

โรงเรียน   อำเภอหาดใหญ่   5  โรงเรียน อำเภอรัตภูมิ  2   โรงเรียน อำเภอบางกล่ำ   1  โรงเรียน   อำเภอ

ควนเนียง  1  โรงเรียน และอำเภอคลองหอยโข่ง  -  โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2563 

ตารางที่ 6 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563  

     (รวมตำแหน่งว่าง)  จำแนกรายอำเภอ 

 

ระดับที่เปิดสอน 
อำเภอ  

รวม รัตภูมิ หาดใหญ่ ควนเนียง บางกล่ำ คลองหอยโข่ง 
ประถมศึกษา 277 462 159 93 88 1,079 
ขยายโอกาสฯ 105 112 33 56 21 327 
    รวม 382 574 192 149 109 1,406 

 

  ตารางที่  6   จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต   2  ปีการศึกษา  2563   มีจำนวนทั้งสิ้น  1,406   อัตรา  จำแนกเป็นรายอำเภอ แยก

เป็นเปิดสอนระดับประถมศึกษา  มีอำเภอรัตภูมิ  277  อัตรา อำเภอหาดใหญ่  462  อัตรา อำเภอ 

ควนเนียง  159  อัตรา  อำเภอบางกล่ำ  93   อัตรา  และอำเภอคลองหอยโข่ง   88   อัตรา  เปิดสอนเป็น

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อำเภอรัตภูมิ  105  อัตรา อำเภอหาดใหญ่ 112 อัตรา อำเภอควนเนียง 

33  อัตรา  อำเภอบางกล่ำ 56  อัตรา  และอำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน  21  อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 7 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ตาม จ.18  

                       จำแนกตามสาขาวิชาเอก   ปีงบประมาณ  2563   

จำแนกสาขาวิชาเอก จำนวนครู  (อัตรา) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 118 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 
ปฐมวัย 110 
ประถมศึกษา 186 
ภาษาไทย 144 
คณิตศาสตร์ 104 
คอมพิวเตอร์ 39 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 91 
เคมี 10 
ชีววิทยา 21 
ฟิสิกส์ 8 
สังคมศึกษา 94 
สุขศึกษา 16 
พลศึกษา 45 
ศิลปศึกษา 8 
ดนตรีศึกษา 3 
ดนตรีไทย 3 
ดุริยางคศิลป์ 1 
นาฏศิลป์ 18 
เกษตรกรรม 28 
คหกรรมศาสตร์ 21 
อุตสาหกรรมศิลป์ 7 
ภาษาอังกฤษ 107 
การศึกษาพิเศษ 3 
การงานพ้ืนฐานอาชีพ - 
จิตวิทยาแนะแนว 8 

 



 

 

ตารางที่ 7 (ต่อ) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ตาม จ.18  

                       (รวมตำแหน่งว่าง)  จำแนกตามสาขาวิชาเอก   ปีงบประมาณ  2563     

รายวิชา จำนวนครู  (อัตรา) 
บรรณารักษ์ 18 
การเงิน/บัญชี 2 
โสตทัศนศึกษา 3 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 13 
อ่ืน ๆ 62 
ไปช่วยราชการ 5 
ตำแหน่งว่าง   
  -ผู้อำนวยการสถานศึกษา                 
  -รองผู้อำนวยการสถานศึกษา             
  -ครูผู้สอน 

 
6 
16 
85 

      รวมทั้งสิ้น 1,406 
 

 ตารางที่ 7 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตาม จ.18  

จำแนกตามสาขาวิชาเอก  มีจำนวนทั้งสิ้น  1,406   อัตรา  จำแนกเป็น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  118  อัตรา  

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  3  อัตรา  ครูสาขาปฐมวัย  110  อัตรา  ครูสาขาประถมศึกษา  186  อัตรา   

ครูสาขาภาษาไทย  144   อัตรา  ครูสาขาคณิตศาสตร์  104  อัตรา  ครูสาขาคอมพิวเตอร์  39  อัตรา    

ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  91  อัตรา  ครูสาขาเคมี 10 อัตรา ครูสาขาชีววิทยา    21 อัตรา  ครูสาขาฟิสิกส์   

8   อัตรา  ครูสาขาสังคมศึกษา   94    อัตรา  ครูสาขาสุขศึกษา  16   อัตรา  ครูสาขาพลศึกษา   45   อัตรา  

ครูสาขาศิลปศึกษา   8   อัตรา  ครูสาขาดนตรีศึกษา  3  อัตรา  ครูสาขาดนตรีไทย  3  อัตรา  ครูสาขา 

ดุริยางคศิลป์  1  อัตรา  ครูสาขานาฎศิลป์   18   อัตราครูสาขาเกษตรกรรม    28   อัตรา  ครูสาขาคหกรรม

ศาสตร์  21  อัตรา    ครูสาขาอุตสาหกรรมศิลป์   7  อัตราครูสาขาภาษาอังกฤษ  107  อัตรา   ครูสาขา

การศึกษาพิเศษ  3  อัตรา ครูสาขาจิตวิทยาแนะแนว  8    อัตรา  ครูสาขาบรรณารักษ์   18  อัตรา    ครูสาขา

การเงิน/บัญชี   2   อัตรา  ครูสาขาโสตทัศนศึกษา  3  อัตรา  ครูสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  13  อัตรา  ครู

สาขาอ่ืน ๆ  62  อัตรา  ครูไปช่วยราชการ  5  อัตรา  และตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา 6 อัตรา  รอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  16  อัตรา ครูผู้สอน   85   อัตรา 



 

 

ตารางที่ 8 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เกษียณอายุราชการ  

                       ปีงบประมาณ  2563  จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ ตำแหน่ง จำนวนเกษียณ รวม 
 

รัตภูมิ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 3 
ครู 12 12 
   รวม 15 15 

 
หาดใหญ่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 5 5 
ครู 34 34 
   รวม 39 39 

 
ควนเนียง 

ผู้บริหารสถานศึกษา - - 
ครู 11 11 
   รวม 11 11 

 
บางกล่ำ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2 
ครู 8 8 
   รวม 10 10 

 
คลองหอยโข่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา - - 
ครู 3 3 
   รวม 3 3 

     รวมทั้งสิ้น  78 78 
  

  ตารางที่  8  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ  

ปกีารศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น  78  อัตรา  จำแนกเป็นรายอำเภอ  คือ  อำเภอรัตภูมิ  15  อัตรา  อำเภอหาดใหญ่   

39   อัตรา  อำเภอควนเนียง   11  อัตรา   อำเภอบางกล่ำ  10   อัตรา และอำเภอคลองหอยโข่ง   3  อัตรา 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  9 ครูเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  2563  จำแนกรายวิชาที่สอน 

 

รายวิชา 
ครูเกษียณอายุราชการ 
พ.ศ. 2563  (อัตรา) 

ผู้บริหารสถานศึกษา 10 
ปฐมวัย 6 
ประถมศึกษา 12 
ภาษาไทย 9 
คณิตศาสตร์ 7 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 
สังคมศึกษา 8 
สุขศึกษา 2 
พลศึกษา 6 
ภาษาอังกฤษ 4 
การงานพ้ืนฐานอาชีพ 3 
อ่ืน ๆ  4 
                รวม 78 

 

ตารางที่  9  จำนวนครูเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ  2563  มีจำนวน  78  อัตรา จำแนกตาม

สาขาวิชาที่สอน ครูที่สอนในสาขาวิชาประถมศึกษา เกษียณอายุราชการมากที่สุด  จำนวน  12  อัตรา  

รองลงมาเป็นบริหาร  10  อัตรา  ภาษาไทย   9   อัตรา  สังคมศึกษา   8  อัตรา คณิตศาสตร์  7  อัตรา  

วิทยาศาสตร์ทั่วไป  7  อัตรา  พลศึกษา  6  อัตรา   ปฐมวัย   6   อัตรา อ่ืน ๆ   4   อัตรา   ภาษาอังกฤษ      4  

อัตรา การงานพ้ืนฐานอาชีพ  3  อัตรา สุขศึกษา  2  อัตรา  

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 10 ความต้องการทดแทนอัตรากำลังครูทีเ่กษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  2563                        

จำแนกตามสาขาวิชาเอก 

 

รายวิชา 
ความต้องการทดแทนอัตรากำลังครูเกษียณ 

พ.ศ. 2563  (อัตรา) 
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 
ปฐมวัย 22 
ประถมศึกษา 7 
ภาษาไทย 3 
คณิตศาสตร์ 12 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 
สังคมศึกษา 12 
พลศึกษา 2 
ดนตรีศึกษา 1 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาอังกฤษ 16 
นาฎศิลป์ 1 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 
                รวม 91 

 

ตารางที่  10  ความต้องการทดแทนอัตรากำลังครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ  2563  

มีจำนวน   91  อัตรา จำแนกตามสาขาวิชาเอก  สาขาวิชาปฐมวัย  ความต้องการทดแทนมากที่สุด จำนวน   

22   อัตรา  รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ  16   อัตรา   คณิตศาสตร์  12   อัตรา  สังคมศึกษา  12  อัตรา  

วิทยาศาสตร์ทั่วไป  11  อัตรา  ประถมศึกษา   7   อัตรา ภาษาไทย   3   อัตรา  พลศึกษา  2  อัตรา บริหาร    

2  อัตรา  ดนตรีศึกษา  1  อัตรา คอมพิวเตอร์   1  อัตรา  นาฎศิลป์  1  อัตราและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

1  อัตรา 

 

 



 

 

ตารางที่ 11 จำนวนพนักงานราชการ จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  2563 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  2563) 

 

รายวิชา 
พนักงานราชการครูผู้สอน 

พ.ศ. 2563  (อัตรา) 
ปฐมวัย 9 
ประถมศึกษา 2 
ภาษาไทย 6 
คณิตศาสตร์ 3 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 
เคมี 1 
สังคมศึกษา 12 
สุขศึกษา 2 
พลศึกษา 1 
ศิลปศึกษา 1 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาอังกฤษ 11 
ภาษาต่างประเทศ 2 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 
การงานพ้ืนฐานอาชีพ 1 

รวม 61 
 

ตารางที่  11  จำนวนพนักงานราชการ จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

มีจำนวน    61   อัตรา  จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน   สอนในสาขาวิชาสังคมศึกษามากที่สุด   จำนวน  12  อัตรา 

รองลงมาเป็น ภาษาอังกฤษ  11  อัตรา ปฐมวัย  9  อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  8  อัตรา  ภาษาไทย  6  อัตรา  

ประถมศึกษา  3  อัตรา  คณิตศาสตร์  3  อัตรา  ภาษาต่างประเทศ  2  อัตรา  สุขศึกษา  2  อัตรา  

พลศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา  1  อัตรา  คอมพิวเตอร์  1 อัตรา  เทคโนโลยีทางการศึกษา  1 อัตรา  การงาน

พ้ืนฐานอาชีพ  1  อัตรา เคมี  1 อัตรา  

 



 

 

ตารางที่ 12 จำนวนลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน)   จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน  

                       ปีงบประมาณ  2563 

 

รายวิชา 
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ) 

พ.ศ. 2563 (อัตรา) 
ปฐมวัย 9 
ประถมศึกษา 1 
ภาษาไทย 1 
คณิตศาสตร์ 4 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 
เคมี 1 
คอมพิวเตอร์ 2 
อุตสาหกรรมศิลป์ 1 
การงานพ้ืนฐานอาชีพ 1 
                รวม 25 

 

ตารางที่  12  จำนวนลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

มีจำนวน  25  อัตรา  จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน  สอนในสาขาปฐมวัยมากที่สุด จำนวน  9  อัตรา รองลงมา

เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป   5  อัตรา คณิตศาสตร์   4  อัตรา คอมพิวเตอร์  2  อัตรา ประถมศึกษา  1  อัตรา 

ภาษาไทย   1  อัตรา ฟิสิกส์  1  อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์  1  อัตรา และ การงานพ้ืนฐานอาชีพ  1  อัตรา  

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 13 จำนวนลูกจ้างประจำ  ครูอัตราจ้าง  และลูกจ้างชั่วคราว  ปีงบประมาณ   2563 

 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

พ.ศ. 2563  (อัตรา) 
1. ลูกจ้างประจำ 
   1.1 ช่างปูน 
   1.2 ช่างไฟฟ้า 
   1.3 ช่างไม้ 
   1.4 พนักงานบริการ 

 
4 
28 
13 
 1 

                     รวม 46 
2. บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2.1 บุคลากรวิทยาศาสตร์ 
   2.2 บุคลากรคณิตศาสตร์ 

 
12 
4 

                     รวม 16 
3. นักการภารโรง (งบดำเนินงาน) 13 
4. นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 27 
5. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 35 
6. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 16 
7. บุคลากรปฏิบัติงานในสพป.สงขลา เขต 2 
   7.1 พนักงานพิมพ์ดีด 
   7.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
   7.3 พนักงานทำความสะอาด 

 
1 
2 
1 

                     รวม 4 
                รวมทั้งสิ้น 157 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  13  จำนวนลูกจ้างประจำ จำแนกเป็น ช่างปูน จำนวน 4 อัตรา ช่างไฟฟ้า จำนวน 28 อัตรา 

ช่างไม้ จำนวน 13 อัตรา และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำแนก

เป็น บุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน  12  อัตรา บุคลากรคณิตศาสตร์  4  อัตรา นักการภารโรง (งบดำเนินงาน) 

จำนวน 13  อัตรา นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 27 อัตรา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 35 

อัตรา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 16 อัตรา  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  จำแนกเป็น พนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย 

จำนวน 2 อัตรา  และพนักงานทำความสะอาด จำนวน  1  อัตรา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่14 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะตำแหน่งในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา)  ข้อมูล  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

 
ลำดับ

ที ่
  

 
 

ประเภทตำแหน่ง 
  

กรอบ
อัตรากำลัง 

จำนวน
ตำแหน่งที่
มีคนครอง 

จำนวน 
ตำแหน่ง 
ว่างมี

เงิน*** 

จำนวน 
อัตรามี
เงินรวม
ทั้งสิ้น 

 
-ขาด/ 
+เกิน 

  
 

       

1 ผู้บริหารการศึกษา    4  3  1  4   

  1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1   1   

  1.2 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงสร้าง) 

3 22  2  1 033  

  1.3 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (ชั่วคราวและมีเงื่อนไข) 

        

  1.4 
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

    0   0   

  1.5 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  0   0   

2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน             

  2.1 ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 22 13 7 20 -2 

  2.2 ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งในสำนักงาน 46 43 6 49 3 

    กลุ่มอำนวยการ   6 4 2 6 0 

    
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

  10 9 1 10 0 

    กลุ่มบริหารงานบุคคล   12 10 2  12 0 
    กลุ่มนโยบายและแผน   7 7   7 0 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   7 7 1 8 +10 
    กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   2 2   2 0 
    หน่วยตรวจสอบภายใน   2 2   2 0 

   มาช่วยราชการจากสพป.อ่ืน   22222222   03 2 220 



 

 

 
ลำดับ

ที ่
  

 
 

ประเภทตำแหน่ง 

กรอบ
อัตรากำลัง 

จำนวน
ตำแหน่งที่
มีคนครอง 

จำนวน 
ตำแหน่ง 
ว่างมี

เงิน*** 

จำนวน 
อัตรามี
เงินรวม
ทั้งสิน้ 

 

 
-ขาด/ 
+เกิน 

 

 
2.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) ตำแหน่งในโรงเรียน 

 0   0   

    รวม   72 59 14 73 1 

 

ตารางที่  14  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะตำแหน่งในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา) ที่มีคนครองและรวมตำแหน่งว่าง แยกเป็นผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงสร้าง) จำนวน  2  อัตรา  

ศึกษานิเทศก์ ตามมาตรา 38 ค.(1) จำนวน  13  อัตรา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) รวมมา

ช่วยราชการจากสพป.อ่ืน  จำนวน  45  อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  4 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเพ่ือจัดทำ  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา  2563  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 

2  โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2. เพ่ือศึกษาและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

วิธีดำเนินการ 

 การดำเนินการครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามกระบวนการ สรุปได้ดังนี้ 

  1. การดำเนินการครั้งนี้  ได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยขอบเขตการศึกษา 

ครั้งนี ้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต  2  จำนวน  127  โรงเรียน  และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

จำนวน   59   อัตรา  (รวมมาช่วยราชการ) 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   เป็นแบบเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา จำนวน    6   แบบ ดังนี้ 

     2.1  แบบแสดงปริมาณงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2563 

     2.2  แบบแสดงจำนวนข้าราชการครูตาม จ.18  จำแนกตามสาขาวิชาเอก/รายวิชาที่สอน 

     2.3  แบบแสดงจำนวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำแนกตามสาขาวิชาเอก/รายวิชาที่สอน   

              2.4  แบบแสดงความต้องการทดแทนอัตรากำลังครูที่เกษียณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม

สาขาวิชาเอก 

     2.5  แบบแสดงจำนวนพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จำแนกรายวิชาที่สอน 

     2.6  แบบแสดงจำนวนลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกรายวิชาที่สอน 



 

 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  ดำเนินการจัดส่ง

แบบเก็บข้อมูล (ตามข้อ  2)  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูล ตามหนังสือสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต  2   ที่ ศธ 04146/2261    ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  โดยใช้ข้อมูลนักเรียน 

ณ วันที ่  20  กรกฎาคม  2563   เป็นฐานในการดำเนินการ และจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต  2  ภายในวันที่  27  กรกฎาคม  2563   ซึ่งมีโรงเรียนจัดส่งข้อมูลครบทั้ง  127  

โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ และปัญหาอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปีการศึกษา 2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ประมวลผล     โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency)  และค่าร้อยละ 

(Percentage) 

สรุปผล 

  จากการศึกษาสภาพและปัญหาอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 

2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2   สรุปผลได้ดังนี้ 

  1.  ปริมาณงานปี  2563   มีจำนวนนักเรียน 23,455  คน  1,230  ห้องเรียน  ครูตามจ. 18 

1,406  อัตรา  ครูตามเกณฑ์ 1,393  อัตรา  มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ 13  อัตรา  เกษียณอายุราชการ  78 อัตรา  

ครูไปช่วยราชการ  5  อัตรา  ครูมาช่วยราชการ 8  อัตรา พนักงานราชการ (ครูผูส้อน) 61 อัตรา  ลูกจา้งชัว่คราว  

25  อัตรา  มีโรงเรียนที่ขาดเกณฑ์  21  โรงเรียน  27 อัตรา  โรงเรียนเกินเกณฑ์  26  โรงเรียน  40  อัตรา

โรงเรียนที่มีครูครบเกณฑ์ 80  โรงเรียน   

  2.  ความต้องการครูเฉพาะโรงเรียนที่ขาดเกณฑ์  ปีงบประมาณ  2563  มีจำนวน  91  อัตรา 

อัตราที่มีความต้องการมากที่สุด   คือ   สาขาวิชาปฐมวัย  จำนวน   22  อัตรา  รองลงมา  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ   

16  อัตรา  คณิตศาสตร์  12  อัตรา   สังคมศึกษา  12   อัตรา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   11   อัตรา  ประถมศึกษา  

7  อัตรา   ภาษาไทย  3  อัตรา   พลศึกษา  2  อัตรา  ผู้บริหาร  2  อัตรา  ดนตรีศึกษา  1  อัตรา คอมพิวเตอร์  

1  อัตรา   นาฎศิลป์  1  อัตรา และเทคโนโลยีทางการศึกษา  1  อัตรา                                                 



 

 

  3. ครูเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  2563  จำนวน  78  อัตรา จำแนกตามสาขาวิชาที่สอน  

มีอัตราเกษียณอายุราชการมากที่สุด  คือ  สาขาวิชาประถมศึกษา  จำนวน 12  อัตรา รองลงมาเป็นบริหาร  

10  อัตรา  ภาษาไทย  9  อัตรา สังคมศึกษา  8  อัตรา  คณิตศาสตร์  7  อัตรา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  7  อัตรา 

พลศึกษา  6  อัตรา  ปฐมวัย  6  อัตรา  อ่ืน ๆ   4  อัตรา  ภาษาอังกฤษ    4  อัตรา  การงานพ้ืนฐานอาชีพ  3  

อัตรา  สุขศึกษา  2  อัตรา 

 เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2563  จำนวน  23,455  คน และปีการศึกษา  

2562  จำนวน  23,640  คน   พบว่าจำนวนนักเรียนลดลง  จำนวน  185  คน ทำให้อัตรากำลังครูตาม

เกณฑ์ มีจำนวนเพิ่มขึ้น  และอัตรากำลังขาดเกณฑ์มีจำนวนลดลง 

  4. ปริมาณงานปี   2562     จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (เฉพาะตำแหน่ง

ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)  ที่มีคนครองและรวมตำแหน่งว่าง  แยกเป็นผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(โครงสร้าง)   จำนวน   2  อัตรา  ศึกษานิเทศก์ ตามมาตรา 38 ค.(1) จำนวน  13  อัตรา บุคลากรทาง 

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2)  รวมมาช่วยราชการจากสพป.อ่ืน  จำนวน  43  อัตรา 

อภิปราย 

  การศึกษาในครั้งนี้ ได้ดำเนินการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ใน

แง่ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผล ผ่านขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน  ตามหลักการ ระเบียบ 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่คำตอบในการศึกษา และสรุปตีความตามหลักวิชาการ เพื่อชี้ให้เห็น

ถึงสภาพ   ปัญหา   การจัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านกำลังคน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น 

 แนวทางการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  2  มีดังต่อไปนี้  

 

 



 

 

  1. สภาพปัญหาด้านอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

     1.1 ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

    จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563   พบว่า   โดยภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา  เขต 2  มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด แตห่ากวิเคราะห์เป็นรายโรงเรียน จะพบว่าบางโรงเรียนมีสภาพขาดแคลนอัตรากำลัง โดยเฉพาะ

โรงเรียนที่มนีักเรียน ต่ำกว่า 120  ลงมา  ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลน

อัตรากำลัง  ดังนี้ 

   1.1.1 สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไม่สามารถเกลี่ยอัตรากำลังออกได้ 

นอกจากเป็นกรณีอัตราว่าง 

   1.1.2 ผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ  การกำหนดเงื่อนไขในการจัดสรรคืนของ

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ  (คปร.)   กำหนดให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียน

ไม่น้อยกว่า 120  คน  ทำให้โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ได้รับผลกระทบ 

      1.2 ปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขา

วิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการ 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   พบว่า โรงเรียนที่มี

อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์   มีความต้องการครูในสาขาปฐมวัย มากที่สุด รองลงมา  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ประถมศึกษา  ภาษาไทย  พลศึกษา  ผู้บริหาร  ดนตรีศึกษา  

คอมพิวเตอร์  นาฎศิลป์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา  แต่การจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับความต้องการ

วิชาเอกของโรงเรียน ในบางวิชาเอกไม่สามารถตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้  เนื่องจากไม่มี 

ผู้ประสงค์ขอย้าย และบางวิชาเอกขาดแคลน ไม่มีผู้มาสอบ 

  2. มาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      2.1 การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ 

(ครูผู้สอน) ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 



 

 

                     2.1.1 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มี

อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ โดยการตัดโอนตำแหน่งและ

อัตราเงินเดือน 

   2.1.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    โดยการตัดโอนตำแหน่งและ

อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปกำหนดใหม่ ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่า

เกณฑ์ ตามคำร้องขอย้าย 

   2.1.3 การรับโอน จากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่มีความประสงค์มาเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 

   2.1.4 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จากโรงเรียนที่มี

อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์  

   2.1.5 การสรรหาคัดเลือกพนักงานราชการ  (ครูผู้สอน)  ครูอัตราจ้าง   กำหนดให้

สถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรรอัตรา รับสมัครคัดเลือกในกลุ่มสาขาวิชาหลัก   สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ

ประถมศึกษา คือ  สาขาวิชาเอกภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่เปิดสอนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ให้เพ่ิมเติมอีก 2 สาขาวิชาเอก คือ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา 

   2.1.6 ปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ในโรงเรียนที่ยุบ 

เลิกสถานศึกษา และโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง

ข้าราชการครู สายงานการสอน ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 

   2.1.7 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ี

เกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ที่ได้รับการจัดสรรคืน พิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มี

อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดที่อยู่ในเกณฑ์สูงเป็นอันดับแรก ภายใต้เงื่อนไขของ

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) 

   2.1.8 จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน 

   2.1.9 ดำเนินการสอบคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง จากผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามผลการสอบ 

ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ หรือสาขาวิชาหลัก     

              2.2 นำเสนอข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา และสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  10  มิถุนายน ของทุกปี เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตราคืนจาก



 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

     2.3 การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ลูกจ้างชั่วคราว ในส่วนที่เป็นอำนาจ

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

    2.3.1 ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนอัตรากำลังครู และมีครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน  

   2.3.2 โรงเรียนที่เปิดการเรยีนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP, EP  เป็นต้น 

                     2.3.3 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ขาดแคลนสาขาวิชาเอก ครูไม่ครบชั้นเรียน 

      2.4 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดประชุม อบรมสัมมนา 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   2.4.1 จัดกิจกรรม “ศุกร์สันต์ เสวนา” ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และนำเสนอการจัดทำกรอบแนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน ที่เป็นผลงานเด่นของกลุ่ม/หน่วย เพื่อ

ประกาศใช้ 

   2.4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มสมรรถนะการจัดทำผลงานเด่น “กิจกรรม 

ครูดีศรีสงขลา” สู่การตอบสนองนโยบาย 

   2.4.3 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/อัตลักษณ์สำนักงาน เพ่ือพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2.4.4 การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ต้องการ และ

ใช้เวลาว่างและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ 

   2.4.5 การพัฒนาครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาที่ยั่งยืน

และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

   2.4.6 พัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ     

   2.4.7 การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

   จากข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนนิงานดังกลา่ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา  เขต  2  นำมาเป็นแนวทางในการพิจารณา ดำเนินการบริหารอัตรากำลังอย่างเป็นระบบ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านจำนวน สาขาวิชา และ

คุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษา 
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แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน 

ข้อมูลโรงเรียน  ประกอบด้วย 

  1. แบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

   1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

   1.1 ข้อมูลปริมาณงาน 

   1.1 ข้อมูลอัตรากำลัง 

  2. รวมครู จ.18 จบ 

  3. ผู้เกษียณปี 2563 จบ 

  4. รวมครู จ.18 สอน 

  5. ทดแทนความต้องการ 

  6. พนักงานราชการตามวิชาที่สอน 

  7. ลูกจ้างชั่วคราวตามวิชาที่สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปการจัดเก็บข้อมลูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. แบบแสดงปริมาณงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

2. แบบแสดงจำนวนข้าราชการครู ตาม จ 18 จำแนกตามสาขาวิชาเอก/รายวิชาที่สอน 

3. แบบแสดงจำนวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำแนกตามสาขาวิชาเอก/วิชาที่สอน 

4. แบบแสดงความต้องการทดแทนอัตรากำลังครูที่เกษียณ ปีงบประมาณ 2563  

จำแนกตามสาขาวิชาเอก 

5. แบบแสดงจำนวนพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จำแนกรายวิชาที่สอน 

6. แบบแสดงจำนวนลูกจ้างชั่วคราว จำแนกรายวิชาที่สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงาน 

 

 

 

 

 

 


