
 

สายงานบริหารการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังสายงานบริหารการศึกษาต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  1  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รองฯ
โครงสร้าง) จ านวน  3  ต าแหน่ง และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รองฯเงื่อนไข) จ านวน  10  ต าแหน่ง   
 ผลการวิเคราะห์อตัราก าลงั 

 จากการวิเคราะห์อัตราก าลังสายบริหารการศึกษา พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
มีอัตราก าลัง ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รองฯโครงสร้าง) ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 
2 ต าแหน่ง  
 การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 
 การบริหารอัตราก าลังสายบริหารการศึกษา เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
การก าหนดจ านวนอัตราก าลัง การยุบเลิกอัตราก าลัง กรณีต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รองฯ
เงือ่นไข) ที่เป็นต าแหน่งว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการบริหารอัตราต่อไป   

 
 
 
 



 
 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังสายงานนิเทศการศึกษา ต าแหน่งต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน  22    
 ผลการวิเคราะห์อตัราก าลงั 

 จากการวิเคราะห์อัตราก าลัง พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  มีอัตราก าลัง 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด -8  คิดเป็นอัตราร้อยละ  -36.36  ทั้งนี้มีต าแหน่งว่างรอการสรรหา 
จ านวน  2  ต าแหน่ง และว่างไม่มีเงิน จ านวน  6  ต าแหน่ง   
 การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ว่างมีเงิน  จ านวน  2  ต าแหน่ง ที่จะน ามาใช้ในการรับย้าย
หรือสรรหาบรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้ดังนี้ 

1) ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 
2) เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอผู้มีอ านาจด าเนินการสรรหา โดยขอความเห็นชอบ อกศจ. และ กศจ. 
3) ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. ประกาศการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
4) ด าเนินการสรรหาตามประกาศฯ  
5) รายงานผลการด าเนินการ 

 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 9 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่มนโยบายและแผน 3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เพ่ิมส่วนราชการอีก 1 กลุ่ม คือ 10) กลุ่มกฎหมายและคด ี
 ผลการวิเคราะห์อตัราก าลงั 

 จากการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีอัตราก าลังตามกรอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  49  อัตรา มีผู้
ครองต าแหน่ง  44  อัตรา  ต าแหน่งว่างมีเงิน 1 อัตรา  ต าแหน่งว่างไม่มีเงิน 4 อัตรา  สรุปความขาดแคลนอัตราก าลังตาม
กรอบ -5 คิดเป็นร้อยละ -10.20  ช่วยราชการต่างกลุ่มภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  5  อัตรา บุคลากร 38 ค.(2) จะ
เกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2562 จ านวน  1  ราย  
 การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีบุคลากรช่วยราชการต่างกลุ่มภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้ครบกลุ่มตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.ไม่ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังมารองรับ จ านวน  5  ต าแหน่ง คือ บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล จ านวน  4  คน ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 คน กลุ่ม
กฎหมายและคดี จ านวน  2  คน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน  1  คน (เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ) และ
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไปช่วยกลุ่มอ านวยการ จ านวน 1 คน (รับผิดชอบงานหน้าห้องท่านผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา)  



 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน  3  ต าแหน่ง 
และเจ้าพนักงานพิมพ์ดีด จ านวน  1  ต าแหน่ง ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ขาดแคลน แต่ไม่
เพียงพอกับกรอบอัตราก าลังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงได้จ้างอัตราจ้างชั่วคราวราย
เดือนด้วยงบประมาณเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  6  ต าแหน่ง เพ่ือรองรับกลุ่มใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
ช่วยงานในกลุ่มที่มีภาระงานยุ่งยาก ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานในแต่ละกลุ่มมีประสิทธิภาพตามกรอบของภาระงาน  
 กรณีต ำแหน่งที่จะว่ำงผลจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะใช้ใน
สรรหาหรือรับย้ายได้ เมื่อ สพฐ.แจ้งจัดสรรคืนอัตราก าลังให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 กรณตี ำแหน่งว่ำงมีเงิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะด าเนินการสรรหา รับย้าย รับโอน ตามหลักเกณฑ์ที่วิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวีการ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไป
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.5/ว 29 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยมี
กระบวนการด าเนินการดังนี้ดังนี้ 

6) ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 
7) เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอผู้มีอ านาจด าเนินการสรรหา โดยขอความเห็นชอบ อกศจ. และ กศจ. 
8) ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. ประกาศการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
9) ด าเนินการสรรหาตามประกาศฯ  
10) รายงานผลการด าเนินการ 

 


