รายงาน
การศึกษาอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง
การกาหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและจัดทาข้อมูล
เพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ปี 2558 – ปี 2572

กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2

ก
หัวข้อ

การศึกษากอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง การกาหนดความต้องการ
รายวิชาทดแทน และจัดทาข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี 2558 – ปี 2572

ชื่อผู้ศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน

สานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ 2558
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาอัตรากาลั งครูเพื่อการทดแทนการสู ญเสี ยอัตรากาลั ง
การกาหนดความต้องการรายวิชาทดแทน และจัดทาข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี 2558 – 2572 ตาม
สาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา
ผลการศึกษาอัตรากาลังครูเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง การกาหนดความต้องการรายวิชา
ทดแทน และแผนความต้องการครู พบว่า ปีการศึกษา 2558 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครู
มากที่สุด คือ สาขาวิชาปฐมวัย จานวน 15 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 14 อัตรา
ปีการศึกษา 2559สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน
22 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 19 อัตรา ปีการศึกษา 2560 สาขาที่มีความ
ต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 26 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จานวน 18 อัตรา ปีการศึกษา 2561 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด
คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 25 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 14 อัตรา ปี
การศึกษา 2562 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน
23 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิช าภาษาไทย จานวน 18 อัตรา ปีการศึกษา 2563 สาขาที่มีความ
ต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 22 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชา
ประถมศึกษาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 20 อัตรา ปีการศึกษา 2564 สาขาที่มีความต้องการ
ทดแทนอั ต ราก าลั ง ครู ม ากที่ สุ ด คื อ สาขาวิ ช าภาษาไทย จ านวน 27 อั ต รา รองลงมาคื อ สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ จานวน 24 อัตรา ปีการศึกษา 2565 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด
คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 24 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 23 อัตรา ปี
การศึกษา 2566 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน
24 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 23 อัตรา ปีการศึกษา 2567 สาขาที่มีความ
ต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 25 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จานวน 22 อัตรา ปีการศึกษา 2568 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด
คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 20 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 19 อัตรา ปี
การศึกษา 2569 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน
25 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาประถมศึกษาและคณิตศาสตร์ จานวน 14 อัตรา ปีการศึกษา 2570
สาขาที่ มี ค วามต้อ งการทดแทนอัต ราก าลั งครู มากที่ สุ ด คือ สาขาวิช าภาษาไทย จานวน 25 อั ต รา

ข
รองลงมาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 24 อัตรา ปีการศึกษา 2571 สาขาที่มีความต้องการทดแทน
อัตรากาลังครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 23 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 21 อัตรา ปีการศึกษา 2572 สาขาที่มีความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูมากที่ สุด คือ สาขาวิชา
ภาษาไทย จานวน 26 อัตรา รองลงมาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 23 อัตรา
ผลการศึกษาข้อมูลอัตรากาลังครูเพื่อจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตาม พบว่า อัตรากาลังครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2561 มีอัตรากาลังครูเกินกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2572 มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ปี พ.ศ.ที่
มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์มากที่สุด คือ ปี พ.ศ.2569 จานวน – 47 รองลงมาตามลาดับ คือ ปี พ.ศ.
2567 จานวน – 43 ปี พ.ศ.2568 จานวน -42 ปี พ.ศ.2564 จานวน -41 ปี พ.ศ.2563 และ ปี
พ.ศ.2565 จานวน -37 ปี พ.ศ.2570 จานวน – 36 ปี พ.ศ.2571 จานวน -27 ปี พ.ศ.2572
จานวน -20 และต่ากว่าเกณฑ์น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ.2562 จานวน -18

ค

คานา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโคครงการการจัดทาแผนความต้องการครู
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 และแผนการรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโคครงการ
คุรุทายาท ในการดาเนินการดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ข้อมูลแผนการรับนักเรียน 15 ปี ความต้องการครูตาม
สาขาวิชาที่ขาดแคลน และจานวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2572
ของสถานศึกษาและในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการศึกษาอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง การกาหนดความต้องการ
รายวิชาทดแทนและจัดทาข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขต
พื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาเชี ย งราย เขต 2 ปี 2558 – ปี 2572 ประกอบด้ ว ยข้อมูล แผนการรั บ
นักเรียน 15 ปี ความต้องการครูตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน และจานวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2572 จึงคาดหวังว่า รายงานฉบับนี้จะก่อประโคยชน์ต่อโคครงการการจัดทาแผน
ความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนการรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโคครงการคุรุทายาท
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เสนอแนะวิธีการคิดเกณฑ์อัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอขอบคุณสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล มา ณ โคอกาสนี้
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยให้ พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู
ที่มีคุ ณภาพและมี จิ ตวิ ญญาณของความเป็ นครู เน้ นครู ผู้ ส อนให้ มีวุ ฒิ ตรงตามวิช าที่ ส อน น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะ ที่
สะท้อนประสิทธิภ าพการจั ดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เล็งเห็นความสาคัญจึงได้นานโยบายดังกล่าวมากาหนดเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาไทยเพื่อให้
สอดรั บ กั บ นโยบายของรั ฐ บาล คื อ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้ มี คุ ณ ภาพ จึ ง เริ่ ม ให้ มี ก ารด าเนิ น การโครงการคุ รุ ท ายาท ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น ไป
เพื่อผลิตครูระบบปิดในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจาเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยหลักสูตรและ
กระบวนการที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ แ ละการฝึ ก อบรมที่ เ ข้ ม ข้ น มี ก ารคั ด เลื อ กสถาบั น การผลิ ต ครู
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ โดยให้ทุนการศึกษาพร้อมประกันการมีงานทาให้กับนักศึกษาทุนในโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยผู้ใช้นักศึกษาทุน จึงมีความจาเป็น ต้องมี
แผนความต้องการครูเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็นของหน่วยผู้ใช้จริง การวางแผนอัตรา
กาลังคนมีความสาคัญทาให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลง
ได้ ทาให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนาไปปรับการใช้อัตรา
กาลังคน ให้ยืดหยุ่นเข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เข้ากับ กระบวนการวางแผนองค์การ ทาให้ ส ามารถจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของบุคคลให้
เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ และทาให้พยากรณ์
เกี่ยวกับ เงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้ส อดคล้ องกับเงื่อนไขดังกล่ าว
ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขได้ จากประโยชน์เหล่านี้ จึงต้องมี
การวางแผนอัตรากาลังคน ไว้เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย เพราะบุคลากรที่ทาหน้าที่ปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียนจานวนมาก ในแต่ละปีโรงเรียนมีการสูญเสียอัตรากาลังครูที่มาจากการเพิ่มลดจานวนนักเรียน
ในแต่ล ะปี การเกษี ย ณอายุ ของครู การลาออก และสาเหตุอื่น ๆ การสู ญเสี ยอัตรากาลั งครูในแต่ล ะปี
การศึกษาทาให้โรงเรียนขาดแคลนครูทาให้โรงเรียนมีความต้องการครู หรือบางโรงเรียนมีจานวนนักเรียน
เพิ่มขึ้นส่งผลต่อจานวนครูในโรงเรียน ดังนั้นจึงต้องมีการสารวจอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อนาไปจัดทาแผนความต้องการอัตรากาลังครูทางการศึกษา โดยระบุเป็นรายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นแผนเตรียมการรองรับการบรรจุในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการบริหารจัดการด้านอัตรากาลังที่จะใช้ในบรรจุนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว ดังนั้น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการดาเนินการ จัดทาแผนความต้องการครูจาแนกเป็นราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายสาขาวิชาและ ประเภทสถานศึกษา รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
การใช้ ครู ก ารศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา และระดับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงต้องดาเนินการสารวจข้อมูล
ความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ให้ทราบถึงข้อมูลและความต้องการครูของโรงเรียนนามาใช้ในการ
การวางแผนการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง กาหนดความต้องการรายวิชาทดแทน และวิธีการจัดทาแผน
ความต้องการอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนามาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดทาแผน
ความต้องการครูของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง การกาหนดความต้องการ
รายวิชาทดแทน
๑.๒.๒ การจัดทาข้อมูลเพื่อจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามสาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา
1.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นครูในโรงเรียนทุกโรงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
1.๔ นิยำมศัพท์
แผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การกาหนดอัตรากาลังครูล่วงหน้าว่าจะต้องมี
จานวนครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนตามเกณฑ์อัตรากาลังครูที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาหนด
ครู หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนในสถานศึกษาตามบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘)
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึก ษาครั้ งนี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาอั ตรากาลั ง ครู เพื่ อการทดแทนการสู ญเสี ยอั ตราก าลั ง
การกาหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและการจัดทาข้อมูลเพื่อจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามสาขาวิชา และประเภทของ
สถานศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จั ด ท าข้ อ เสนอนโยบาย แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา มาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา และหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรร
ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหารและ
การจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาขั้น พื้น ฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ดาเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อที่
1-8 อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 34 วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ "สานักงานเขต" หมายความว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา
ข้อ 2 การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต ให้กาหนดตามแนวทางดังต่อไปนี้
2.1 สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 มีความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น และพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
2.3 มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการ
2.4 คานึงถึงระดับ ประเภท ปริมาณและคุณภาพของสถานศึกษา ผู้รับบริการและความเหมาะสม
ด้านอื่น
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ข้อ 3 ให้สานักงานเขตมีส่วนราชการดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มอานวยการ
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.3 กลุ่มนโยบายและแผน
3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3.6 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นอกจากส่ วนราชการตาม (1) ถึง (7) แล้ว ในระยะเริ่มแรก ส านักงานเขตอาจจัดตั้งกลุ่ มส่ งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยให้ยุบเลิกภายในสามปี
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งส่วนราชการดังกล่าวด้วยก็ได้
ข้อ 4 เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการและการกาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตเหมาะสมกับภารกิจ
ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตอาจมีส่วนราชการสาหรับเขตพื้นที่
การศึกษานั้นมากกว่าที่กาหนดไว้ใน ข้อ 3 ก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
จัดให้มีส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจเสนอให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตเป็นศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มก็ได้
ข้อ 5 กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม
งาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานให้ทาเป็นประกาศสานักงานเขต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
ข้อ 6 ในการระบุ อ านาจหน้ าที่ ของแต่ละส่ วนราชการไว้ ในประกาศกระทรวงตาม มาตรา 34 แห่ ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ระบุอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตโดย
ให้สานักงานเขตมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป ตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
6.1 จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
6.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
6.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6.4 กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
6.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
6.9 ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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6.10 ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
6.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
6.12 ปฏิบั ติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้ เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
สานักงานเขตอาจมีอานาจหน้าที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 7 การระบุอานาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสานักงานเขตให้พิจารณาตามความจาเป็นและความ
เหมาะสม โดยให้อยู่ในแนวทางที่กาหนดใน ข้อ 2
ข้อ 8 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (ลงชื่อ) ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
*หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 34 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัญญัติให้การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
มาตรา 37 ให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา
(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ส านั ก งานตามวรรคหนึ่ ง
มี ผู้ อ านวยการเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อานาจและ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัติแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย
ในสานักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อานวยการ
เพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้
รองผู้ อานวยการหรื อผู้ ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในส านักงาน มีอานาจหน้าที่ตามที่
ผู้อานวยการกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการมาตรา 34 (2) มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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(1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการ
(2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ
สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ของทางราชการ
(3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญา
ในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้ รับตามที่
ได้รับมอบอานาจ
(4) จั ด ท ารายงานประจ าปี เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของสถานศึ ก ษาหรื อ ส่ ว นราชการเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(5) อานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย
มาตรา 21 ให้กระทรวงศึกษาธิการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 33 ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐานบางประเภทได้ และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาบางงประเภท
สานักงานปลัดกระทรวงหรือสานักงานต่างๆตามที่กาหนดในส่วนที่ 3 อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ดังต่อไปนี้ก็ได้
(1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
(2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(4) การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
(5) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอื่น
สถำนศึกษำ
ตามระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กาหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
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(1) จั ดการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของราชการและ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
(2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของราชการ
(3) จัดทานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่
ได้รับมอบอานาจ
(4) จั ด ท ารายงานประจ าปี เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษาเพื่ อ เสนอต่ อคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
(5) อนุ มัติ ประกาศนียบั ตรและวุ ฒิ บัตรของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิ การคณะกรรมการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งงานอื่นที่กระทรวง
มอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางดังต่อไปนี้
(1) สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
(2) มีความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น พร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
(3) มีกลไกในการประสานงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
(5) คานึงถึงความสาคัญที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของคุณภาพการศึกษาระดับและขนาดของสถานศึกษา
จานวนนักเรียน ผู้รับบริการและความเหมาะสมด้านอื่น
สถานศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มบริหารวิชาการ
(2) กลุ่มบริหารงบประมาณ
(3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(4) กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานได้ อาจมีขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.4 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.6 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
1.7 งานแนะแนวการศึกษา
1.8 งานนิเทศการศึกษา
1.9 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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1.10 งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
1.11 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
1.12 งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
(2) กลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
2.1 งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
2.2 งานจัดสรรงบประมาณ
2.3 งานบริหารการเงิน
2.4 งานบริหารบัญชี
2.5 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
2.6 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
2.7 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา26
(3) กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
3.1 งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
3.2 งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3.3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.4 งานวินัยและการรักษาวินัย
3.5 งานออกจากราชการ
(4) กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
4.1 กลุ่มงานธุรการและประสานงาน
4.1.1 งานธุรการ
4.1.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.1.4 งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.1.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.6 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.1.7 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
4.2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน
4.2.1 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
4.2.2 งานจัดทาสามะโนผู้เรียน
4.2.3 งานรับนักเรียน
4.2.4 งานติดตามช่วยเหลือนักเรียน
4.2.5 งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
4.3 กลุ่มงานอาคารสถานที่
4.3.1 งานอาคารสถานที่
4.3.2 งานสภาพแวดล้อม
4.4 กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน
4.4.1 งานประชาสัมพันธ์
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4.4.2 งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.4.3 งานบริการสาธารณะ
4.5 กลุ่มงานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
เกณฑ์อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ
การวางแผนอัตรากาลัง คือ การกาหนดล่วงหน้าว่าหน่วยงานนั้นต้องการกาลังคน หรือตาแหน่ง
ประเภทไหน จานวนเท่าไร โดยต้องคานวณให้พอดีกับงานที่จะต้องปฏิบัติ โดยปกติจะวางแผนอัตรากาลัง
เมื่อตั้งหน่วยงานใหม่ แต่ในทางปฏิบัติเราอาจจะวางแผนอัตรากาลังในหน่วยงานต่างๆได้เสนอเนื่องจากความ
ต้องการกาลั ง คนในหน่ ว ยงาน ได้เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ เรื่ อยไปในระบบราชการซึ่ งมัก จะวางแผนอัต ราแผน
อัตรากาลังล่วงหน้า ทั้งระยะสั้น คือเป็นรายปี และระยะยาว คือ 3 ปี หรือ 5 ปี
การวางแผนอัตรากาลังของครู ในสถานศึกษา คือ การพิจารณาว่าสถานศึกษาใดควรจะมีข้าราชการครู
ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด การเรียนการสอนจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูอาจ
คานวณได้จากจานวนนักเรียน จานวนห้องเรียนเดิม เพื่อหาแนวโน้มที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาอีกครั้งโดยปกติ
ก.ค.ศ. ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาไว้เป็นมาตรฐานในการคิดคานวณ
กาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาไว้แล้ว
ประโยชน์ของกำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1. เพื่อเป็นแนวทางในการอนุมัติกาหนดตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาอนุมัติโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบรรจุ-แต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคลากรในโรงเรียน
4. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะนาไปวางแผนในการบริหารงานบุคคล
ควำมสำคัญ
การวางแผนอัตรากาลังคน หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับ
อุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคนเพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีจะให้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อดารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้มาและธารงรักษากาลังคนไว้ในจานวนและคุณภาพที่ต้องการ
2. ใช้กาลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พยากรณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับกาลังคน
4. เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกาลังคน
5. เป็นจุดเริ่มต้นในการทาความเข้าใจร่วมกับเกี่ยวกับสภาพกาลังคนจะเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมกาลังคน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำลังคน
ควำมหมำยของกำรวำงแผนกำลังคน
การวางแผนอัตรากาลั งคน คือ กระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์ และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคนเพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้
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ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมี
แผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และเพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสม
ไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวำงแผนกำลังคน
สุนันทา เลาหนันทน์ (2546: 88) กล่าวว่า การวางแผนอัตรากาลังคนในองค์กรมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อคาดคะเนความต้องการ จานวนและประเภทของทรัพยากรบุคคลที่จะปฏิบัติงาน รวมถึง
ระดับของทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ต้องการ
2. เพื่อให้ได้มาและธารงไว้ซึ่งบุคคลในจานวนและคุณภาพที่ต้องการ
3. เพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลในองค์การที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันพนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถออกจากงาน หลังจากที่ได้รับการพัฒนาจากองค์กรแล้ว
4. เพื่อคาดคะเนล่ วงหน้ าปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและ
ปัญหาการมีบุคลากรเกินความต้องการ เป็นต้น
5. เพื่อจัดเตรียมมาตรการที่เหมาะสมสาหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุคคลใน องค์กร
6. เพื่อสร้างความเข้าใจร่ว มกันเกี่ยวกับสภาพบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะ
เชื่อมโยงไปถึงการเกลี่ยกาลังคนระหว่างหน่วยงานในที่สุด
ควำมสำคัญของกำรวำงแผนกำลังคน
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546 : 69-73) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของการวางแผน
อัตรากาลังคนไว้ 4 ประการดังนี้
1. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นมีอัตราที่รวดเร็วขึ้น
กว่ า เดิ ม มาก เนื่ อ งจากผลกระทบจากวิ ท ยาการที่ ก้ า วหน้ า ทางระบบการสื่ อ สารโทรคมนาคมระบบ
คอมพิว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ชีว ภาพ ซึ่งส่ ง ผลกระทบต่องานทรัพ ยากรมนุษย์ต่อ องค์กรทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ ม ดั ง นั้ น การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าแผนบุ ค ลากรขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ท างสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้องค์กรมีความพร้อม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กรมีทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอก
องค์กรและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ส่งผลต่อรูปแบบในการจัดทรัพยากรมนุษย์ด้ วยเช่นกัน ความ
เจริญเติบโตขององค์กรย่อมส่งผลต่อความต้องการของบคุลากรในสาขาต่าง ๆ เพื่อที่จะส่งผลเชื่อมโยงถึงผลิต
ภาพ (Productivity) การแก้ปัญหาเพื่อให้องค์การมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่ างนิ่งส าหรับ นั กบริห ารงานบุคคลที่จะต้ องทาการบริห ารงานบุคลากร เพื่อเป็นการสร้าง
ความพร้อมขององค์กรในการารองรับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งจาให้องค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง
ต่อไปในอนาคต
3. เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ
ด้านบุ คลากร ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลื อก การฝึกอบรม การเลื่ อนตาแหน่ง การโอนย้ายและการให้
เงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนการพ้นออกจากองค์การของบุคลากร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ ป็ น กระบวนการที่ ต่อ เนื่ อ งและเกี่ ยวข้ อ งสั มพั น ธ์ กั น จึ ง นั บ เป็น ความจ าเป็ น ที่อ งค์ ก ารจะต้ องมี
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงาขององค์กร
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อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาและการใช้ บุ ค ลากรได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ อั น จะท าให้ อ งค์ ก ร
มีความเจริญก้าวหน้า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
4. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่สาคัญที่จะต้องวางแผนบุคลากร
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง
มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านในปริ ม าณที่ เ หมาะสม นอกจากนี้ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สิ่งแวดล้อมจะผลักดันให้องค์การมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นการวางแผนบุคลากรจึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากการวางแผนอัตรากาลังคนเป็นการคาดการณ์ความ
ต้องการบุคลากรในองค์การเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นการจัดวางแนวทาง
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการจัดการบารุงรักษรให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานกับองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
แนวคิดกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ มีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. ทาให้องค์กรสามารถที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น
การ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้มีการคาดการณ์ก็จะได้มีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ปัญหาที่องค์การจะเผชิญในอนาคตด้านกาลั งคนลดความรุนแรงลงได้ ยังผลให้
องค์การสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. ทาให้องค์กรสามารถที่จะปริมาณ ประเพท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ให้มีความเหมาะสมกับงาน ระยะเวลา เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทาให้องค์กรสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละระดับ
ความรับผิดชอบได้ ช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน
4. ทาให้องค์กรทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทาให้มี
การปรับการใช้กาลังคนให้ยืดหยุ่นตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
5. เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร แผนทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
จากความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์มีความสาคัญ คือ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับมนุษย์ขององค์กร เพื่อการ
ตอบสนองความพอใจของพนักงาน และเพื่อโอกาสที่จะได้มีการพัฒนาพนักงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะทาให้
องค์กรสามารถดาเนิน กาอย่ างมีป ระสิ ทธิผ ล และประสิ ทธิภ าพในอนาคตเพราะการวางแผนบุคคลเป็น
องค์ประกอบสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถดาเนิน
กาอย่ างมั่นคงท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและทาให้ องค์กรมีแผนดาเนินงานอย่างละเอียดที่จะ
ปฏิบัติงานด้านบุคคลอย่างมีขั้นตอนอันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคตต่อไป
ประโยชน์ของกำรวำงแผนกำลังคน
1. ทาให้ทราบถึงความต้องการด้านบุคลากรในระยะยาว เพราะช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคานวณงบประมาณด้านเงินเดือน ผลประโยชน์พิเศษและสวัสดิการด้านต่าง ๆ
ดังนั้นการกาหนดรับพนักงานใหม่ จะต้องยึดแผนด้านบุคคล
2. ช่วยให้องค์การใช้บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะทาให้เห็นภาพรวม
การใช้กาลังคนในแผนกและฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคคลอย่างชัดเจน ซึ่งทาให้บุคคล
ที่รับเข้ามา
ในองค์การ มีคุณค่าทาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่องค์กร
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3. ทาให้ กระบวนการเลือกสรรคนเข้ามาทางานในองค์การมีประสิ ทธิภาพ เพราะเป็นระบบที่มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ เนื่ อ งกั น ตั้ ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ง าน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การบรรจุ การปฐมนิ เ ทศ
การพัฒนาและฝึกอบรม ทาให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
4. ทาให้การขยายหรือการปรับปรุงองค์การในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวาง
แผนการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานสามารถทางานในตาแหน่ง
ใหม่ได้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาโอกาสให้พนักงานก้าวหน้า
5. เป็นแนวทางในสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูล
จากองค์การที่มีการวางแผนบุคคล จะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้สถาบันผลิตนักศึกษาได้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทาให้ไม่เกิดปัญหาการว่างงาน เป็นการช่วยพัฒนาความมั่นคงของ
ประเทศ
6. เป็นการปรับปรุงการใช้บุคคลขององค์กรอย่างคุ้มค่า
7. ช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่ขององค์กรเป็นอย่างประหยัด
9. ช่วยให้การจัดทาฐานข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล มีคุณภาพและสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานย่อยอื่น ๆ ภายในองค์การด้วย
10. ช่วยให้การสร้างอุปสงค์ของแรงงานในตลาดแรงงานท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
11. ช่วยขจัดปัญหาคนที่เหมือนกับไม้ที่ตายแล้ว (dead wood) ให้หมดไปจากองค์การทาให้เกิด
การประหยัดค่าใช้จ่าย
12.ช่ ว ยในการประสานความแตกต่า งระหว่ า งโปรแกรมการบริห ารงานบุ คคล เช่ น แผนการ
ปฏิบัติงานและความจาเป็นในการจ้างบุคคล
จากที่ ก ล่ า วมา สรุ ป ได้ ว่ า การวางแผนก าลั ง คนมี ป ระโยชน์ คื อ ให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการ
ด้านบุคลากรในระยะยาว เพราะช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
คานวณงบประมาณด้านเงินเดือน ผลประโยชน์พิเศษและสวัสดิการด้านต่าง ๆ สาหรับบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ เพราะช่ว ยให้การจัดทาฐานข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและสมบูรณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การปฐมนิเทศ การ
พัฒนาและฝึกอบรมคนเขามาทางานในองค์การมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน รวมทั้งทาให้การขยายหรือการปรับปรุงองค์การในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักกำรกำหนดทิศทำงของแผนกำลังคน
ในการกาหนดทิศทางของแผนบุคคล จะต้องดาเนินการเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น แผนบุคคลขององค์กรจะต้องเป็นระบบและ
ตอบสนองต่อการขยายตัวทางธุรกิจ และใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
2. การกาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินการ มีการระบุปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนอย่างชัดเจน
3. การทาความเข้าใจเรื่องแผนบุคคล โดยดาเนินการดังนี้
3.1 ชี้แจงเรื่องแผนอัตรากาลังให้ทุกระดับเข้าใจร่วมกัน เพื่อกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์
3.2 ฝ่ายบริหารจะต้องมีความมั่นใจว่าบุคคลทุกฝ่ายทุกระดับมีการรับรู้ ยอมรับและเข้าใจความ
จาเป็นและความสาคัญของการวางแผนบุคคลของหน่วยงาน
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4. การสื่อสารสมมติฐานที่ใช้ประกอบการวางแผนบุคคลที่ชัดเจนเป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายในองค์กร
สมมติฐานที่สาคัญ เช่น
4.1 อัตราการเจริญเติบ โตขององค์การ จะต้องมีอัตราก้าวหน้าสูงกว่าอัตราเจริญเติบโตของ
สภาวะเศรษฐกิจ
4.2 องค์กรมีเป้าหมายการใช้กาลังคนในการให้บริการแก่ลูกค้า จะไม่เปลี่ย นแปลงไปใช้อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีแทน
4.3 มุ่งใช้บุคคลที่มีอยู่ในแต่ละแผนกให้คุ้มค่า ในกรณีนี้อาจกาหนดนโยบาย เช่น มีเป้ าหมายใน
การพัฒนากาลังคนทดแทนจากภายในองค์กร แทนที่จะสรรหามาจากภายนอก
5. ผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนบุคคล จะต้องแผลสมมติฐานด้านกาลังคน เช่น ทิศทางของแผนที่
จะเชื่ อ มโยงกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร แต่ ล ะส่ ว นจองงานจะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ปั ญ ญาและ
ความต้องการภายในของแต่ละงานเป็นสาคัญ โดยจะต้องดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
5.1 สารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านกาลังบุคคล
5.2 วิเคราะห์แนวโน้มและเป้าหมายด้านกาลังบุคคล
5.3 ก าหนดนโยบายและเป้ า หมายด้ า นบุ ค คลในเรื่ อ งการใช้ ก าลั ง คนการพั ฒ นาก าลั ง คน
การสรรหา การโยกย้ายสับเปลี่ยนงาน และการพัฒนาอาชีพ
5.4 สื่อสารและทาความเข้าใจ เพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้โ ดยได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
6. สิ่งที่มีผลกับการวางแผนบุคคล จะต้องพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้
6.1 บุคคลที่มีอยู่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การแล้วหรือไม่เพียงใดและได้ประโยชน์คุ้ม
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายหรือไม่
6.2 มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์การหรือไม่ อย่างไร
6.3 อัตราสูญเสียกาลังคนในอนาคตจะรุนแรงหรือไม่ โดยพิจารณาว่าจะสูญเสียกาลังคนประเภท
ใด ระดับใดในกลุ่มสายงานใด มีจุดใดบ้างที่ได้รับผลกระทบและเมื่อใด รวมถึงศึกษาสาเหตุของ
การ
สูญเสียว่ามีอะไรบ้าง
6.4 จะใช้เทคนิคและวิธีการในการคาดคะเนบุคคลทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน วิธีใดจึงจะ
เหมาะสม
6.5 การสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งจะกระทาโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาการขาดแคลนกาลังคน
6.6 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนบุคคลควรจะเป็นเท่าใด เช่น ทบทวนทุก ๆ 3 ปี หรือ
5 ปี เป็นต้น
7. การจั ด ท าแผนบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ระบบหลั ก การ
ต่าง ๆ ที่ได้นาเสนอข้างต้นนี้ จะต้องนามาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนบุคคลขององค์กร
จากที่กล่ าวมา สรุป ได้ว่าในการกาหนดทิศทางของแผนบุคคลจะต้องพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องคือ
การกาหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน กาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินการมีการระบุปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามแผนอย่างชัดเจนและมีความเหมาะสม ชี้แจงเรื่องแผนอัตรากาลังให้ทุกระดับเข้าใจร่วมกัน เพื่อกาหนด
ทิศทางและวัตถุประสงค์ กาหนดผู้รั บผิดชอบด้านการวางแผนบุคคลและมีแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคคลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ได้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรวำงแผนกำลังคน
1. องค์ประกอบภายนอกองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่ง
องค์การไม่สามารถจะควบคุมได้ และยากที่จะทาการคาดการณ์ประเมินความเป็นไปได้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว องค์ประกอบภายนอกองค์การที่สาคัญที่ มีผลกระทบต่อการกาหนดความต้องการกาลังคนของ
องค์การมี 4 ประการ ได้แก่
1.1 สภาพเศรษฐกิจ (economics) โดยปกติระบบเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลา โดย
มีลักษณะเป็นวัฏจักรประกอบด้วย
1.1.1 ภาวะรุ่งเรือง (boom)
1.1.2 ภาวะถดถอย (recession)
1.1.3 ภาวะตกต่า (depression)
1.1.4 ภาวะฟื้นตัว (recovery)
ในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองจะเป็นผลให้ยอดขายสินค้าและบริการขององค์กรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ประชาขนมีรายได้ที่แท้จริงสูง ทาให้มีอานาจการซื้อมากขึ้น ดังนั้นจะเป็นผลให้ความต้องการกาลังคนของ
องค์กรเพิ่มขึ้นด้ว ย เนื่องจากแรงงานคนเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับกระบวนการผลิ ต ในทางตรงกันข้ามถ้า
เศรษฐกิจซบเซาอานาจซื้อของประชาชนต่า องค์การจาเป็นต้องลดประมาณการผลิตย่อมเป็นผลให้ความ
ต้องการกาลังคนขององค์การลดต่าลงด้วยผลกระทบที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจสามารถมองเห็นได้ค่อนข้าง
ชัดเจน แต่การประเมินสภาวะเศรษฐกิจนั้นทาได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ที่สาคัญได้แก่
ภาวะเงินเฟ้อ ภาวการณ์ว่างงาน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
1.2 ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และกฎหมาย (social, political and legal) ปัจจัยทางสังคม
พิจารณาจาก ระเบียบประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น ตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยด้านสังคม
เช่น ค่านิยมในการทางานนอกบานของหญิงไทย มีผลต่อการกาหนดความต้องการกาลังแรงงานเพศหญิงและ
เพศชาย องค์การสามารถจัดจ้างแรงงานหญิงได้มากขึ้น และสามารถลดแรงงานชายลงบางประเภท ภาวะ
ทางการเมืองและกฎหมายเป็นเรื่องที่เกี่ ยวเนื่องกันซึ่งสามารถคาดการณ์ได้โดยงาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่
รัฐบาลออกกฎหมายการเกษียณอายุราชการฉบับใหม่ โดยให้ข้าราชการเกษียณอายุเร็วกว่าหรือช้ากว่าเดิม
นักวางแผนบุคคลก็จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการกาหนดความต้องการกาลังคนขององค์กรด้วย
1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (technology) ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นยากที่จะ
คาดการณ์ แ ละยากที่ จ ะประเมิ น แนวความคิ ด ส่ ว นใหญ่ เ ชื่ อ ว่ า การขยายตั ว และความก้ า วหน้ า ด้ า น
คอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุให้มีการว่างงงานอย่างมากมายเพราะคอมพิวเตอร์สามารถทางานแทนแรงงานคนได้
อย่างรวดเร็ว แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว แม้ว่าธุรกิจคอมพิวเตอร์จะเป็นสาเหตุให้ความต้องการกาลังคนใน
ธุรกิจ หลายประเภทลดลง เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจร้านขายหนังสือ เป็นต้น แต่มีธุรกิจบาง
ประเภทที่ จ าเป็ น ต้ อ งจ้ า งคนเพิ่ มขึ้ น เช่ น ธุร กิ จ ที่บ ริ การ โดยใช้ค อมพิว เตอร์ ได้ แ ก่ การพิม พ์ เ อกสาร
การวิเคราะห์ผลวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ วัฒนาการการนาหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนในอนาคตย่อมมี
ผลกระทบต่อการกาหนดความต้องการกาลังคนขององค์กรด้วย
1.4 ปั จ จั ย ด้ า นคู่ แ ข่ ง ขั น (competitors) การมี คู่ แ ข่ ง ขั น อาจเป็ น ผลต่ อ ความเติ บ โตของ
อุตสาหกรรม เพราะส่ ว นแบ่ งตลาดของธุร กิจย่อมถู กคู่แข่งขั นช่ว งชิง เอาไปไม่มากก็น้ อย ตัว อย่าง เช่ น
อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเหล็กมีอัตราการเติบโตน้อยมาก เนื่องจากมีคู่แข่งขันจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นผลให้ราคาสินค้าลดต่าลงธุรกิจสามมารถขยาย
ตลาดได้กว้างขึ้น และทาให้ธุรกิจต้องจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
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2. องค์ประกอบด้านองค์กร หมายถึง การตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ๆ ขององค์กรที่มีผลกระทบต่อ
ความต้องการบุคคลขององค์กรในที่นี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบด้านองค์กรที่มีผลต่อการวางแผนกาลังคน 5
ประการ ได้แก่
2.1 แผนกลยุทธ์ (strategic plans) นับเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความต้องการกาลังคน
มากที่สุด เนื่องจาก แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ระยะยาว เช่น วัตถุประสงค์เกี่ยวกับอัตรา
ความเติบโต (growth rate) ผลิตภัณฑ์ใหม่ (new products) ตลาด (market) และบริการ (services) เป็น
ต้น วัตถุประสงค์เหล่านี้ จะชี้ให้เห็นถึงจานวนและประเภทของพนักงานที่จาเป็นสาหรับองค์การในอนาคตนัก
บริห ารงานบุคคลจ าเป็นต้องพัฒนาแผนบุคคลระยะยาวให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้
2.2 งบประมาณ (budgets) งบประมาณเป็นเครื่องมือการดาเนินงานสาหรับแผนกลยุทธ์ระยะ
สั้น ดังนั้นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการเพิ่มหรือลดงบประมาณ จะส่งผลต่อความจาเป็นด้านบุคคลใน
ระยะสั้น
2.3 การพยากรณ์ยอดขายและปริมาณการผลิต (sales and production forecasts) แม้ว่า
ข้อมูล ที่ได้จากการพยากรณ์ย อดขายและปริมาณการผลิต จะให้ความถูกต้องน้อยกว่างบประมาณ แต่ก็
สามารถให้ข้อสังเกตได้รวดเร็วเกี่ยวกับความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของความต้องการบุคคลใน
องค์การ
2.4 การลงทุนในธุรกิจใหม่ (new ventures) เมื่อองค์การกาลังดาเนินการลงทุนในธุรกิจใหม่
นักวางแผนจะต้องทาการพัฒนาแผนการจ้างงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและในกรณีที่การลงทุนใน
ธุรกิจใหม่เกิดจากการร่วมลงทุน (mergers) หรือการควบกิจการ (acquisitions) ก็จาเป็นต้องทบทวน
อุปสรรค์ด้านบุคคลในทันที่ ซึ่งจะนาไปสู่การออกแบบองค์กรและการออกแบบงานใหม่
2.5 การออกแบบองค์กรและการออกแบบงาน (organization and job designs) ช่วงหลังจาก
มีการ่วมลงทุน หรือการควบกิจการ องค์กรจะมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ (reorganization) อย่าง
ฉับพลัน ทาให้แผนกาลังคนต้องการการปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใหม่ขององค์การในขณะเดียวกัน
การออกแบบงานใหม่ก็ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความต้องการระดับทักษะของพนักงานในอนาคตด้วย
3. ปัจจัยด้านกาลังแรงงาน (work-force factor) อุปสงค์ของบุคคลขององค์กรจะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงกาลังแรงงานภายในองค์กร ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่
3.1 การเกษียณอายุ (retirement)
3.2 การลาออก (resignation)
3.3 การตาย (deaths)
3.4 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง (terminations)
สรุปได้ว่า การวางแผนกาลังคนจาเป็นต้องคาดการณ์แนวโน้มของกาลังแรงงาน โดยศึกษาข้อมูล
จากอดีต และนาเอาผลของการคาดการณ์มาใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนกาลังคนในอนาคตขององค์กร
ดังนั้นการวางแผนอัตรากาลังคนควรคานึงถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเอง กฎหมาย เทคโนโลยี และคู่แข่งขัน และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบภายในองค์กร ได้แก่ แผนกล
ยุทธ์ งบประมาณ การพยากรณ์ ปริมาณผลผลิต การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการออกแบบองค์กรและการ
ออกแบบงาน รวมทั้งปัจจัยด้านกาลังแรงงาน ได้แก่ การเกษียณอายุ การลาออก การตาย และการสิ้นสุด
สัญญาจ้าง เป็นต้น

16

กระบวนกำรวำงแผนกำลังคน
กระบวนการวางแผนกาลังคนควรประกอบด้วยขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554 : 3-6)
1. เป้าหมาย และแผนขององค์กร (Goals and Plans of Organization) งานสาหรับนักวางแผน
บุคคลจะกระทา คือ การศึกษาและพิจารณาแผนกลยุทธ์การได้กาหนดไว้ศึกษานโยบายสาธารณะ แนวโน้ม
ทางด้านการเมือง กฎหมายที่จะส่งผลดาเนินงานขององค์การ สภาพเศรษฐกิจที่ การแข่งขัน ภาวะเงินเฟ้อ
ระดับการวางแผนงานในการทางาน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อที่จะนาผลของการ
เหล่านี้มาจัดวางข้อมูลด้านบุคคลที่ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่างมีความเหมาะสม
2. สภาพการณ์ของบุคคลในปัจจุบัน (Current Human Resource Situation) สารวจจานวน
พนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยจาแนกออกตามประเภทต่าง ๆ เช่น ตามลักษณะของงาน ตามแผนก ตามอายุ
ตามระดับการศึกษา เป็นต้น
3. การคาดการณ์บุคคล (Human Resource Forecast) ในขั้นนี้ นักวางแผนบุคคลจะพิจารณาถึง
จานวน และประเภทของพนักงานที่องค์กรต้องการ พร้อมทั้งจานวนและประเภทของคนที่ต้องจ้างใหม่ในขั้น
นี้จะต้องพิจารณาให้ละเอียด ตรวจสอบพนักงานที่จะครบเกษียณอายุ การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง จะได้
ทราบจานวนและประเภทของพนักงานที่มีอยู่จริง ๆ ว่ามีจานวนเท่าไร แล้วนามาเปรียบเทียบกับจานวนที่
องค์การทั้งหมด ก็จะสามารถรู้ว่าองค์การต้องจ้างพนักงานใหม่ในกลุ่มใดบ้าง และในระยะเวลาใด ในการ
คาดการณ์บุคคลเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อน ซึ่งพอจะกล่าวถึงขั้นตอนในการคาดการณ์บุคคลพอสรุปได้ 13
ประการ ดังนี้
3.1 เก็บข้อมูล
3.2 ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการเข้าออกของพนักงาน
3.3 หาเครื่องบ่งชี้ที่จะแสดงจานวนพนักงานลูกจ้างในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ หรืองาน ประเภท
สาคัญ ๆ เช่น ดุจานวนพนักงานในด้านการผลิต
3.4 พยากรณ์จานวนพนักงานที่เกี่ยวกับงานหลัก (Line) พนังกานที่ปฏิบัติงานด้านสนับสนุน
(Staff) ว่า จะเป็นจานวนเท่าไร
3.5 ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา แต่เหตุ การณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะทาให้เปลี่ยนแปลง
นั้น อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
3.6 เป็นข้อมูลที่ได้จากระดับต้นไปสู่ระดับสูง การเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการตั้งแต่ระดับต้นได้มี
ส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การถึงแม้ว่าบางครั้งฝ่ายจัดการจะมีคาตอบ
อยู่แล้วก็ตาม
3.7 การสอบถามจากหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ นั้น จะส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน ทาให้
หัวหน้างานมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายจัดการขึ้นสูง
3.8 การศึกษาถึงโครงการต่าง ๆ
3.9 หลักการที่สาคัญที่ควรพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือ การวิเคราะห์งาน
3.10 พิจารณาเวลาทางานที่แท้จริงของพนักงานลูกจ้างแต่ละคน
3.11 พิจารณาผลิตผลของงาน อาจจะศึกษาเปรียบเทียบจานวนคนกับจาวนผลิตผลของงาน
3.12 วิธีใช้ตัวเลขสถิติต่างหรือจากวิจารณญาณของผู้รับผิดชอบ
3.13 ต้องติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การกาหนดแผนปฏิบัติการ (Implementation Programs) หลังจากได้มีการคาดการณ์บุคคล
เป็น ที่เรีย บร้ อยแล้ ว จึงกาหนดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการของฝ่ ายบุคคล เช่น แผนการสรรหาพนักงาน
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แผนการคัดเลือกและบรรจุพนักงาน แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนการโอนย้าย การเลื่ อนตาแหน่ง
การฝึกอบรม และพัฒนา เป็นต้น
5. การตรวจสอบและการปรับปรุง (Audit and Adjustment) ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบแผนต่าง ๆ การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
การเปลี่ยนแปลงแผนบุคคล และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนขององค์การ การจัดทาดัชนีแรงงานที่ทันสมัยควร
ได้รับการพิจารณาศึกษา ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสาคัญของการวางแผน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2529 : 6-10) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการใน
การวางแผนกาลังคน ควรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลกาลังคน การวางแผนกาลังคนจะประสบผลสาเร็จจะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์เชื่อถือได้เป็นฐาน การเก็บข้อมูลนั้นจะต้องครอบคลุมทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานกาลังคน ทั้งนี้การ
เก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ และพยากรณ์เพื่อการวางแผนแก้ปัญหากาลังคน ซึ่งต้อง
จัดทาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการเก็บข้อมูล ประมวลผล และรายงานจ้อมูลอย่างถูกต้องทันสมัย สามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพยากรณ์อุปสงค์กาลังคน หมายถึง การพยาการณ์เกี่ยวกับความต้องการกาลังคนในอนาคต
โดยใช้ข้อมูลกาลังคนที่เก็บในข้อ 1 ประกอบกับข้อมูลด้านนโยบาย แผนปฏิบัติงานและปริมาณงานของส่วน
ราชการนั้น ๆ เพื่อทาการวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการกาลังคนให้อดคล้องกับความจาเป็นตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและปริมาณที่แท้จริง โดยกาหนดจานวนและประเภทของกลังคนที่ต้องการให้แน่ชัด และ
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนเป็นรายปี 3 ปี 5 ปี ตามความเหมาะสมโดยใช้เทคนิคในการพยากรณ์ความ
ต้องการก่าลังคนได้แก่ การใช้วิจารณญาณ อัตราส่วนและการใช้เทคนิคการวัดงาน เป็นต้น
3. การพยากรณ์อุปทานกาลังคน หมายถึง การพยากรณ์เกี่ยวกับสภาพการณ์และปัญหาเกี่ย วกับ
กาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ เช่น การสูญเสียกาลังคน กาลังคงเหลือ
การย้ายสับเปลี่ยน ผู้ที่ทาหน้าที่พยากรณ์อุปทานกาลังคนจะต้องทราบข้อมูลกาลังคนในหน่วยงานของตน
การวิเคราะห์ข้อมูลทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ผลการวิเคราะห์เป็ นฐานในการพยากรณ์ เช่น
การ
สู ญเสี ย ก าลั ง คนในอีก 5-10 ปี ข้า งหน้ า ตลอดจนการพยากรณ์ ถึงผลกระทบสื บ เนื่อ งจากรูป แบบและ
สภาพการณ์ด้านกาลังคนที่จะมีการบริหารงาน
4. การวิเคราะห์การใช้กาลังคนให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้
แน่ใจว่าหน่วยงานมีการใช้กาลังคนอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการงวิเคราะห์การใช้
กาลั งคนอาจใช้เ ทคนิ ค การวิ เคราะห์ ความคุ้ม ทุ น (Cost/Benefit Analysis) เพื่ อวิ เ คราะห์ ว่ า ผล
การปฏิบัติงานที่ได้จากเจ้าหน้าที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ นอกจากนี้อาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์หาทางเลือกหา
ต้นทุนน้อยที่สุด (Least-Cost Approach) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด เพื่อเสนอให้ผู้บริหารใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรากาลังคน
5. การพยากรณ์ปั ญหาด้านกาลั งคน หลั งจากทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลในการพยากรณ์ด้าน
อุ ป สงค์ อุ ป ทานและการใช้ ก าลั ง คนแล้ ว ล าดั บ ขั้ น ต่ อ ไปคื อ การกระบวนการวางแผนก าลั ง คน คื อ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ด้านกาลังคนว่ามีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อหน่วยงานแค่ไหน เพียงใด
รวมทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การสูญเสียกาลังคน การขาดความสมดุลในโครงสร้างกาลังคน
เป็นต้น
6. การจัดทาแผนกาลังคน แผนกาลังคน คือ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะดาเนินการเพื่อป้องกันหรือ
แก้ปัญหากาลังคน เมื่อได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่กาลังเกิดขึ้น และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรมสาคัญ
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ต่อมาคือ การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งแผนกาลังคนควรครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.1 นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน
6.2 แผนการสรรหา
6.3 แผนพัฒนาและฝึกอบรม
6.4 แผนด้านเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
6.5 แผนการขยายหรือปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน
6.6 แผนการเกลี่ยอัตรากาลังคน
6.7 แผนเตรียมกาลังคน เพื่อสืบทอดตาแหน่ง
7. การนาแผนไปปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผล การนาแผนกาลังคนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารและหัวหน้า หน่วยงานต้องรับผิดชอบและแก้ปัญหาโดยตรง โดย
ฝ่ายบริหารควรกาหนดเป็นนโยบายที่ชดเจน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตาม
แผนกาลังคนให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ รวมทั้ง มีการ
ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามแผน อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ
วางแผนกาลังคนต่อไป
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า กระบวนการวางแผนบุคคล อย่างน้อยควรประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ
1) ศึกษาเป้าหมายและแผนขององค์การ 2) สภาพการณ์ของบุคคลในปัจจุบัน 3) การคาดการณ์บุคคล 4)
การกาหนดแผนปฏิบัติงาน และ 5) การตรวจสอบ ประเมินผล และการปรับปรุง
กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรด้ำนบุคคล
1. การคาดการณ์จ ากสมการณ์พื้นฐาน วิธีการนี้จะเป็นการคานวณหาจานวนบุคลากรที่องค์กร
ต้องการในแต่ละช่วงเวลา จากสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ จานวนบุคลากรที่ต้องการเพิ่มขึ้ น = จานวน
บุ ค ลากรที่ ต้ อ งการทั้ ง หมด-จ านวนบุ ค ลากรคงเหลื อ จ านวนบุ ค ลการที่ ต้ อ งการทั้ ง หมด = จ านวนงาน
อัตรากาลังส่วนของงานต่อบุคลากร
2. การใช้แบบจาลองการวางแผนรวม (Aggregate Planning Model) วิธีการนี้จะคาดการณ์
ปริ มาณความต้องการบุคลากรขององค์การในช่ว งระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อให้ สามารถนามาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การใช้วิธีการทางสถิติ (Statistical Forecasting Methods) วิธีการนี้จะนาหลักการทางสถิติและ
คณิตศาสตร์ เช่น กาหนดการเส้นตรง (Linear Programming) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression
Technique) มาช่วยในการพยากรณ์ความต้องการบุคคลขององค์กรในช่วงระยะเวลาที่สนใจ
4. การใช้แบบจาลองของมาร์คอฟ (Markov-model) วิธีกานี้นาหลักการคณิตศาสตร์ขั้นสูงมา
ประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบุคคลในอนาคต เพื่อองค์การจะได้จัดเตรียมแผนใน
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
ตาแหน่ง
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า วิธีการคาดการณ์ความต้องการด้านบุคคล มี 4 วิธีการ คือ การคาดการณ์
จากสมการพื้นฐาน การใช้แบบจาลองการวางแผนรวม การใช้วิธีการทางสถิติ และการใช้แบบจาลองของ
มาร์คอฟ เป็นต้น
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เทคนิคในกำรพยำกรณ์
1. ระยะเวลา (Time Horizon) ปัจจุบันเวลาเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้ที่ทาหน้าที่
ด้านการพยาการณ์ความต้องการบุคคลจะต้องเลือกวิธีการที่มีระยะเวลาเหมาะสมกับความต้องการของงาน
โดยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีระดับของความถูกต้องและเชื่อถือได้ เหมาะสมกับการใช้งาน โดยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีระดับ
ของความถูกต้องและเชื่อถือได้ เหมาะสมกับการใช้งาน โดยไม่เสียเวลาในการประเมินผลมากเกินไป
2. ลักษณะของข้อมูล (Pattern of Data) นักพยากรณ์ที่มีความสามารถจะต้องคานึงถึงธรรมชาติ
หรือลักษณะของข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถคัดเลือกเครื่องมือในการ
พยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดได้อย่างใกล้เคียง
3. ค่าใช้จ่าย (Cost) ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานทางธุรกิจเกือบทุกประเภท ดังนั้น
นักพยากรณ์ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของการพยากรณ์แต่ละวิธีว่ามีความ
เหมาะสมอย่างไร โดยเปรียบเทียบระหว่างกันเอง หรือเปรียบเทียบกับความต้องการของงาน
4. ความแม่น ยา (Accuracy) ความถูกต้องและแม่นยาของเครื่องมือที่ใช้เป็นหัว ใจส าคัญของ
การพยากรณ์ ดังนั้น นักพยากรณ์สมควรต้องเลือกใช้วิธีการที่มีความถูกต้องและแม่นยาในระดับที่ยอมรับได้
สาหรับงานแต่ละชนิด
5. ความง่ายในการนาไปใช้ (Ease of Application) เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนของหน่วยงาน
วางแผนบุคคลต่างมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักพยากรณ์จึงต้องเลือกวิธีการที่มี
ความง่ายในการนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่สมาชิกทุกคนในทีมงานจะได้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นและมีอุปสรรค์น้อยที่สุด
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ในการเลือกเทคนิคสาหรับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคน สิ่งที่ต้อง
คานึงถึงคือ ระยะเวลา ลักษณะของข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความแม่นยา และความง่ายในการนาไปใช้
บทบำทของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวข้องกำรวำงแผนกำลังคน
1. ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานกาลังคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์การและมีจากัด
จึงจาเป็นต้องมีการบริหารที่ดี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากการใช้กาลังคนที่มีอยู่
2. หัวหน้าหน่วยงานระดับกองเป็นผู้มีบทบาทในการใช้ควบคุมกาลังคน จาเป็นต้องมีข้อมูลกาลังคน
เพียงพอ เพื่อให้มั่น ใจได้ว่ามีกาลั งคนในคุณภาพและจานวนที่ต้องการ ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนในอนาคต เพื่อใช้ในการตัดสินใจดาเนินการตามแผนกาลังคนด้านต่าง ๆ และเพื่อเสนอแนะ
ผู้บริหารระดับสูง
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องวางแผนกาลังคน เป็นผู้มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
วางแผนกาลังคนแก่ข้าราชการทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่วางแผน
กาลั งคนจะต้องเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการเก็บข้อ มูล วิเคราะห์ ข้อมู ล รับข้อ แนะนาจากหั ว หน้า หน่ว ยงาน
เกี่ยวข้องปั ญหากาลังคนและเพื่อนเสนอแนะแผนและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาให้ฝ่ าย
บริหารพิจารณา
วิธีกำรวำงแผนกำลังคน
1. ประเภทของข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลบุคคล คือ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เข่น ชื่อ
สกุล ข้อมูลสาหรับการวางแผนกาลังคน ที่สาคัญได้แก่ ชื่อ สกุล ตาแหน่งในสายงาน ระดับตาแหน่งฝ่าย กอง
กรม วุฒิการศึกษา การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน วันเข้ารับราชการเงินเดือน
2. ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการวางแผนกาลังคน ประกอบด้วยความต้องการกาลังคนในช่วงระยะเวลา
ที่จัดทาแผนกาลังคน สภาพกาลังคนปัจจุบัน การสูญเสียกาลังคนและการได้กาลังคนเพิ่ม
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3. ขั้นตอนการวางแผนกาลังคน ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล ควรกาหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล
ให้ชัดเจนและควรจัดแบ่งและกาหนดกลุ่มงานที่จะวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูลเป็นการนาข้อมูลทุกชนิดที่
ได้รวบรวมไว้มาคานวณเพื่อหากาลังคนที่ต้องการ และการวิเคราะห์ข้อมูลควรดาเนินการวิเคราะห์เป็นรายปี
ทดแทนการสูญเสียในเรื่องจานวน และพิจารณาในด้านคุณภาพด้วย
4. การวางแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า วิธีการวางแผนกาลังคนสิ่งที่ต้องคานึงถึงคือ ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่
จาเป็นสาหรับการวางแผนกาลังคน ขั้นตอนการวางแผนกาลังคน และการวางแผนปฏิบัติการ
กลวิธีในกำรแก้ไขปัญหำกำลังคน
1. นโยบาย เป้ าหมาย เกี่ย วกับการบริห ารกาลั ง คน หน่ว ยงานควรมีการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านกาลังคนให้ชัดเจน โดยต้องคานึงถึงปัญหาและความต้องการกาลังคน ดังนี้
1.1 สารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านกาลังคน เช่น การขาดแคลนกาลังคนการสูญเสียกาลังคน
คุณภาพกาลังคน ขวัญกาลังใจของกาลังคน ปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงแค่ไหนเพียงใด จัดลาดับความสาคัญ
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและกาหนดวิธีในการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
1.2 วิเคราะห์แนวนโยบายและเป้าหมายด้านกาลังคน ว่าอนาคตเป็นอย่างไร ต้องการแก้ปัญหา
เรื่องใด การกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนก็ควรมุ่งเน้นในเรื่องนั้น ๆ และควรต้องวิเคราะห์แผนงานใน
อนาคตของส่วนราชการด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องเตรียมกาลังคนอย่างไร จึงจะสามมารถปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนงานเหล่านั้นให้บรรลุผลสาเร็จได้
1.3 กาหนดนโยบายและเป้าหมายกาลังคน เมื่อดาเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ ว จึง
กาหนดให้แน่ชัดว่าต้องการแก้ปัญหาในเรื่องใด หรือจะปรับปรุงกาลังคนในเรื่องใด เป้าหมายการใช้กาลังคน
เป็นอย่างไร
1.4 สื่อสารและทาความเข้าใจ ควรมีการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจนโยบายและเป้าหมาย
เพื่อให้ความร่วมมือดาเนินการตามนโยบายคือ ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุน มีเป้าหมายและแผนงาน
ชัดเจน เช่น การย้ายสับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนากาลังคนและสามารถปฏิบัติได้
2. การสรรหา เป็ น วิ ธี ก ารให้ ไ ด้ บุ ค คลตามความต้ อ งการ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ค นดี
มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การแยกประเภทตาแหน่ง
2.2 วิธีการสรรหา
2.3 การสารวจสภาพกาลังคน
2.4 การประเมินผล
2.5 วิธีการประเมิน
3. การพัฒนาและการฝึกอบรม มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในหน้าที่
ปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีคุณธรรม และความเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งขึ้น มี
จิตใจและพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้ าที่สั มพันธ์ งานเจ้ าหน้าที่สัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีการปฐมนิเทศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
5. การปรับปรุงงาน ในการปรับปรุงงานนั้นประกอบด้วยดังนี้
5.1 การขยายงานการขยายงานที่ใช้ความสามารถอย่างเดียวกัน ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่เบื่อหน่ายใน
การปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ การขยายงานที่ใช้ความสามารถ
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ต่างกัน ผู้ บั งคับ บั ญชาควรมอบหมายงาน ซึ่งคาดว่าผู้ นั้นจะสามารถปฏิบัติได้ เพื่อปฏิบัติงานเกิดความ
กระตือรือร้นและสนใจในการปฏิบัติงาน
5.2 การปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน เพื่อให้เกิดความท้าทายต่อความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
เช่น มอบหมายงานให้ดาเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติ การทราบผลการปฏิบัติ
6. การเกลี่ ย ก าลั ง คน หมายถึ ง การถ่ า ยเทก าลั ง คนจากหน่ ว ยงานที่ มี ค วามจ าเป็ น น้ อ ยกว่ า
ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความจาเป็นมากกว่า เพื่อให้การใช้กาลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด
7. การเตรียมกาลังคนเพื่อสืบทอดตาแหน่ง เหตุผลความจาเป็นในการสืบทอดตาแหน่งคือ
7.1 สร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม
7.2 การเลือกคนไว้ทดแทนต้องรอบคอบ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
7.3 ผู้มีความรู้ความสามารถสูงสุด มักถูกชักจูงไปทางานกับหน่วยงานอื่น จึงจาเป็นต้องเฟ้นหา
ตัวบุคคลเพื่อทดแทน เพื่อมิให้เกิดช่องว่างหรือขาดแคลนกาลังคนระดับสมอง
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า กลวิธีในการแก้ไขปัญหากาลังคน มีกลวิธีที่ต้องคานึงหลากหลายประการ
คือ นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน การสรรหา การพัฒนาและการฝึกอบรม งานเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ การเกลี่ยกาลังคน การปรับปรุงงาน และการเตรียมกาลังคนเพื่อสืบทอดตาแหน่ง
กำรนำไปใช้ประโยชน์
การวางแผนอั ต ราก าลั ง ส าหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา เป็ น
ประโยชน์ที่นาไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้ดังนี้
1. น าไปใช้ว างแผนกาหนดจ านวนข้าราชการครูและบุ คลการทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง
2. นาไปใช้ป ระกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ได้ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการ และต้องตามความต้องการของสถานศึกษา
3. น าไปใช้ใ นการวางแผนการพัฒ นาข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในสถานศึ กษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. ฝ่ า ยผลิ ต ข้ า ราชการครู ส ามารถน าไปวางแผนการผลิ ต ข้ า ราชการครู ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการใช้อัตรากาลังคนในสถานศึกษา
จากที่ ก ล่ า วมา สรุ ป ได้ ว่ า การวางแผนอั ต ราก าลั ง คนมี ป ระโยชน์ คื อ สามารถก าหนดจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริงเพื่อให้บุคลากร
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กำรบริหำรอัตรำกำลังคน
ปรัชญำของกำรบริหำรอัตรำกำลังคน
1. องค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ จะทาให้องค์กรพัฒนาและเจริญเติบโต
ถ้าผู้บริหารบุคคลเชื่อและยอมรับข้อความนี้ จะดาเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ในองค์กร ทาให้องค์การไม่เกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้บรรลุแผนงานที่กาหนดไว้
2. องค์กรประกอบด้วยสมาชิกที่ มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับ
ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ แล้ว จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร จากความคิดดังกล่าว จะเป็นแนวทาง
แก่ฝ่ายบริหารบุคคลดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสารการสร้างขวัญ กาลังใจ ให้แก่มวลสมาชิก
เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ
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3. การจัดให้บุ คคลได้ทางานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึงพอใจและ
มีความสุขในการทางาน แนวความคิดนี้คล้ายข้อแรกแตกต่างตรงที่เน้นบุคคล ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากร การ
เลื่อนตาแหน่งและการโยกย้าย ควรคานึงถึงแนวคิดนี้ เพื่อก่อให้เกิดผลดีในการบริหารบุคคลในองค์กร
4. บุคคลที่เข้ามาทางานในองค์กรนั้น มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโต
5. การประนี ป ระนอม การประสานประโยชน์ ระหว่า งสมาชิกกับองค์กร องค์ก รกับสั ง คมและ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและสร้างความสุงบสุขแก่สังคมโดยส่วนรวม
6. สภาพสั งคมมีการพัฒนาเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนั้นวิทยาการใหม่ ๆ และความทันสมัยใน
ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
7. องค์การเป็นระบบหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้น ควรมีการพิจารณาจัดหาเงินทดแทน
เมื่อสมาชิกในองค์กรเกิดอันตรายต่า ง ๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อทางานครบเกษียณที่จะต้องออกจากงาน
ทั้งนี้เพื่อให้ สมาชิกเหล่านี้ มีความสุขใจ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับสังคมภายหน้าขณะเดียวกันการดาเนิน
กิจกรรมในลักษณะนี้ ยังส่งผลสะท้อนกลับให้บุคคลที่กาลังปฏิบัติงานมีกาลังใจและมองเห็นได้ว่ามีการเอาใจ
ใส่พวกตน อันเป็นการเพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์การและยังเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อมวลสมาชิกใน
สังคมทั่วไป ยอมรับและศรัทธาองค์กรมากยิ่งขึ้น
ปรัชญำสู่กำรปฏิบัติงำน
ปรัชญาการบริหารบุคคล จะเป็นกรอบความคิดในการกาหนดปรัชญาของผู้บริหาร ดังนั้น จึงขอ
เสนอแนวทางสาหรบผู้บริหารและผู้ที่มีความสนใจ ดังนี้
1. การเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในองค์กร ควรดาเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้บุคลากรที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ด้วยหลักที่ว่า จัดบุคลากรให้ตรงกับงาน (Put the Right Man into the Right
Job)
2. การช่วยพนักงานให้รู้จัก การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและลักษณะงานในระยะแรกของ การ
เข้าทางาน จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับพนักงานใหม่ เกิดความรู้สึกที่ดี เกิดบรรยากาศที่ดี ในการ
ทางาน
3. การสร้ างขวัญกาลั งใจให้ กับพนักงานจะเป็นแรงผลั กดันให้ พนักงานทุ่มเทกาลั งกายกาลั งใจ
ในการทางานให้กับองค์การ ซึ่งสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การให้สิทธิพิเศษ
เป็น ต้น หรือแม้แต่คาชมเชย การยกย่ อง และการให้ เกียรติ ก็ถือว่าเป็นส่ วนหนึ่งของการสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่พนักงานสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการพัฒนาบุคลการและพัฒนาองค์กร
4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระดับที่เหมาะสมเพื่อให้
พนักงานได้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วย จะช่วยสร้างความมั่นใจ มีความคิดริเริ่ม
รักและภักดีต่อองค์การ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า
5. การประนีประนอมจะช่วยให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับองค์กรและองค์การ
กับองค์กร ดังนั้นการใช้วิธีการเจรจาหรือการปรึกษาหารือจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กร
6. การจัดระบบงานในองค์กรให้ชัดเจน มีเป้าหมายที่แน่นอนกาหนดสายการบังคับบัญชา แจกแจง
ลักษณะงานสาหรบพนักงานทุกระดับ เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจบุคคลและ
งานที่ปฏิบัติ
7. การพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากวิทยาการมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว การแข่งขันในระบบการตลาดมีสูง การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในองค์กรจึงเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่ง
อาจทาได้หลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรม การศึกษานอกสถานศึกษาและการศึกษาต่อ เป็นต้น
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8. การสร้างความยุติธรรมในองค์การ จะช่วยให้องค์การอยู่รอด มีความมั่นคงและก้าวหน้า การที่จะ
สร้างความยุติธรรม ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวข้องพนักงานทุกคน ตั้งแต่ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการทางาน และลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ ของแต่ล ะคน เป็น ต้น ว่า การเลื่ อนตาแหน่งการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนหน้าที่ เป็นต้น ออก
จากนั้นในกรณีที่พนักงานกระทาความผิด ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกัน
นโยบำยและภำรกิจของกำรบริหำรอัตรำกำลังคน
นโยบายด้านการบริหารบุคคล เป็นแนวทางของการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ขององค์กร นโยบายการบริหารบุคคล หมายถึง แผนมาตรฐานที่กาหนดไว้เป็นแนวทางกว้า งๆ เพื่อชี้แนะการ
คิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของผู้บริหาร การกาหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล มีความมุ่ง
หมาย 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานขององค์กรจะได้รบการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
2. เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและคงเส้นคงวา
3. เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการแก้ ปั ญ หา และเป็ น การป้ อ งกั น ผลที่ เ กิ ด จาก
การตัดสินใจของผู้บริหาร
นโยบำยกำรบริหำรกำลังคน
1. เหตุผลในการกาหนดนโยบาย การกาหนดนโยบายทางด้านการบริหารบุคคล เป็นสิ่งที่ควรกระทา
อย่างยิ่งเพื่อให้รู้แนวการดาเนินงานโดยทั่วไป แม้การร่างนโยบายต่าง ๆ จะไม่อาจให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่องก็
ตาม แต่ก็เป็ นการดีที่จะให้พนักงานหรื อลูกจ้างของบริษัทได้รู้หลั กและปรัชญาของบริษัท รู้แนวทางการ
ทางานการจูงใจและวิธีการบริหารงานของบริษัทที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทางาน เหตุผล ที่ต้อง
กาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลอาจสรุปได้คือ
1.1 การกาหนดนโยบายทาให้ การปฏิบัติต่อ พนักงานเป็นไปในลั กษณะที่เท่ าเทียมกัน โดย
สม่าเสมอตลอดทั้งองค์การ ช่วยขจัดปัญหาการเลือกที่รักมักที่ชังระหว่างพนักงานภายในแผนกเดียวกันหรือ
ต่างแผนกกันอีกทั้งเป็นหลักประกันว่าพนักงานทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันเดียวกัน
1.2 นโยบายเป็นเสมือนมาตรการวัดผลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงสามารถนาเอา
ผลปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับนโยบายได้ว่าผู้ใดปฏิบัติงานดีเด่นเพียงใด
1.3 เมื่อมีปัญหาทางด้านงานบุคคลเกิดขึ้ นก็สะดวกแก่ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่จะตัดสิน
วินิจฉัยปัญหาอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้อง
1.4 การกาหนดนโยบายที่ดีจะช่วยให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว และจงรักภักดีต่อ
บริษัท นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงานที่ทาเท่ากับเป็นการช่วยให้ฐานะของ
บริษัทมั่นคงยิ่งขึ้น นโยบายควรเขียนไว้เป็นหลักฐาน การที่บริษัทบางแห่งไม่มีนโยบายที่เขียนไว้เป็นหลักฐาน
ก็มิได้หมายความว่าบริษัทนั้นไม่มีนโยบาย นโยบายของบริษัทยังคงมีอยู่และเป็นที่รู้กันในระหว่างผู้บริหารทุก
คน ผู้บริหารบางคนไม่ต้องการให้เขียนนโยบายเป็นหลักฐาน เพราะคิดว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการผูกพัน
และจากัดความเป็นอิสระในการทางานทาให้ตัดสินใจยากและไม่มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานให้เข้ากับ
สถานการณ์ ความเข้าใจที่ว่านโยบายเป็นข้อผูกมัดผู้บริหารนั้นเป็นการเข้าใจผิด เพราะนโยบายเป็นเพียง
หลักการอย่างกว้ าง ๆ เท่านั้น ผู้ บริ หารยังคงสามารถใช้ดุล ยพินิจได้อย่างเต็มที่ นอกนั้นนโยบายยังเป็น
แนวทางที่ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นและเป็นการบังคับให้ปฏิบัติตาม การเขียนนโยบายทาให้พนักงานทุกคนรู้ว่า
จะได้อะไรจากฝ่ายบริหาร รู้ฐานะของตนว่าอยู่ที่ไหนจะต้องปฏิบัติอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นการสะดวกที่จะ
อ้างอิงได้ว่านโยบายเป็นอย่างไร การไม่เขียนนโยบายอาจทาให้บางคนเข้าใจหรือตีความผิดเพราะรู้นโยบาย
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มาอย่างผิด ๆ จึงไม่อาจตรวจสอบได้ว่า นโยบายที่ถูกต้องเป็นอย่างไร อีกประการหนึ่งนโยบายเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งแสดงว่ามี การยืดหยุ่นในการบริหารงาน ดังนั้นการ
เขียนนโยบายไว้เป็นหลักฐานจึงน่าจะให้ผลดีกว่า
2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย พื้นฐานในการกาหนดนโยบายก็คือจุดประสงค์นโยบายจะกาหนด
ขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าจุดประสงค์เป็นอย่างไร เช่น ในการสร้างขวัญของพนักงานก็มีเป้า หมายเพื่อเพิ่มผลงาน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหนงในองค์กรก็เพราะว่าพนักงานทุกคนต้องการความก้าวหน้า และต้องการตาแหน่งที่
สูงขึ้นในการกาหนดจุดประสงค์ของนโยบายจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ส่วนตัวของแต่ละคนเสียก่อน จริงอยู่แต่
ละคนอาจมีจุดประสงค์ต่างกัน แต่ในหลักใหญ่ ๆ แล้วมีอยู่เหมือนกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
2.1 ค่าจ้างที่ยุติธรรม ย่อมเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การที่คนทางานก็เพราะต้องการค่าจ้างและ
คนยินดีจะทางานอย่างหนึ่งก็เพราะเห็นว่าค่าจ้างนั้นยุติธรรมและเหมาะสมกับความเหนื่อยยากในการทางาน
2.2 สภาพการทางานที่ดี ถึงแม้ว่าค่ าจ้างจะเป็นสิ่งจูงใจประการแรกของการทางาน แต่สภาพ
การทางานที่ดีก็เป็นความต้องการของลูกจ้างที่เป็นปัจจัยทาให้สามารถทางานในองค์กรนั้นได้นาน เพราะ
สภาพการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ร้อนหรือหนาวเกินไป สกปรกและไม่ปลอดภัย
เหล่านี้จะเป็นอันตรายแกสุขภาพอนามัยของคนงาน
2.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพนักงาน สิ่งที่สาคัญก็คือความแน่นอนของรายได้หน่วยงาน
บางแห่งจ่ายค่าจ้างแรงงานต่าแต่พนักงานมีความมั่นคงในการทางานตลอดไป จึงไม่น่าหน่วงว่าจะต้องถูกออก
จากงานหรืองดจ้าง ทาให้พนักงานมีความเต็มใจทางานในหน่วยงานนั้น
2.4 การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริห าร การมีส่ ว นร่ว มในกิ จกรรมต่าง ๆ ของหน่ ว ยงายจะท าให้
พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นและตนเองมีความสาคัญต่อหน่วยงาน เมื่อมีการ
ริเริ่มโครงการใด ๆ ขึ้น พนักงานจะไม่ขัดขวางเพราะถือว่าตนมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยและพวกเขาจะคิดว่า
โครงการใหม่นั้น ย่ อมมีผ ลกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ห รือส่ ว นได้เสี ยของคนงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
พนักงานจึงมีความต้องการที่จะได้รับรู้และมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
2.5 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า เรื่องความก้าวหน้าในงานเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากกว่าเรื่อง
อั ต ราค่ า จ้ า ง แต่ ก็ เ ป็ น ความปรารถนาของพนั ก งานทุ ก คนที่ อ ยากมี ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น รั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น
ดังนั้นสถานะและตาแหน่งงานในอนาคตก็เป็นสิ่งจูงใจอีกอย่างหนึ่ง ที่ทาให้พนักงานปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ จะมียกเว้นก็สาหรับพนักงานบางคนที่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่างานในตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นมีความยากลาบากและรับผิดชอบมากเกินกาลังความสามารถของตนเอง
2.6 ความส าคั ญของตนเอง ฝ่ ายบริ ห ารงานในธุ ร กิจ สมั ยใหม่ มี ความตื่น ตัว ในเรื่อ งที่ ทาให้
พนั ก งานประสบความส าเร็ จ และมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองเป็ น บุ ค คลส าคั ญ ในหน่ ว ยงานนั้ น ในเบื้ องต้ น
ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าค่าจ้างเป็นสิ่งสาคัญในระยะต่อมาเขาจะเห็นว่าค่าจ้างอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จึงพยายาม
หาโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นและหางานที่จะทาให้ตนเองมีความสาคัญยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหาร
ก็จะได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นของพนักงานเหล่านั้นด้วย
2.7 ความส าคั ญ ของกลุ่ ม จุ ดประสงค์ นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ต่ อ เนื่ อ งมาจากความส าคั ญ ของตนเอง
การพิจ ารณาถึงความส าคัญของกลุ่ มบุ คคล กลุ่ มนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในทุกหน่ว ยงานและ
มีอิทธิพลมาก ความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริ หารจะต้องให้ความสาคัญและสนใจเมื่อกลุ่ม
มีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วลักษณะการรวมตัวของกลุ่ม จะผลักดันให้ความคิดเห็นนั้นออกมาและ
ถ้าไม่เห็นด้วยแล้วกลุ่มก็จะรวมกันต่อต้านทันที ดังนั้นการรับรู้ในพฤติการณ์ดังกล่าวก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้หน่วยงานได้รับความสาเร็จ
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ภำรกิจของกำรบริหำรกำลังคน
1. งานสรรหาบุคคล คือหน้ าที่ของการจัดหาบุคลากร (Procurement) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามที่องค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้สาเร็จลุล่วงลงไปตามที่ตั้ง
วัตถุป ระสงค์ไว้ ทั้งในปั จ จุบั น และอนาคต ในการจัดหาพนักงานให้ ได้ตามที่ต้องการ จะต้องอาศัย การ
ออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวางแผนกาลังคน (Manpower Plan)
การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
2. งานใช้ บุ ค คล คื อ หน้ า ที่ ข องการใช้ บุ ค ลากร (Directing)เพื่ อ ให้ พ นั ก งานที่ มี อ ยู่ ไ ด้ มี โ อกาส
ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หมู่คณะ
และขององค์กร ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทาให้ทุกคนเต็มใจที่ จะทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อความสาเร็จขององค์กร การใช้คนให้ทางานตามที่
ต้องการโดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง (Placement) การปฐมนิเทศ (Orientation)
และการทดลองงาน (Probation) การสร้ างแรงจู ง ใจ (Motivation) การสร้ า งที ม งาน (Teamwork
Building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training
and Development)
3. งานดูแลรักษาบุคคล คือหน้าที่การทานุบารุงรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยทั้งหลายมาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยแนะนาให้รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงให้
รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ตลอดจนยาเสพติดให้โทษอุบัติภัย อบายมุขและภัยที่ จะบั่นทอนชีวิตของ
พนักงาน เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขสามารถทางานอยู่ได้จนครบเกษียณ อายุงาน ซึ่งจะต้องอาศัย
กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการบารุงรักษาพนักงาน ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบ (Promotion) การ
จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (Health Care
Program) การบารุงรักษาสุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย (Health care and Safety) การควบคุม
ด้านวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and Punishment) กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ภารกิจหลักทั้ง 3 ประการของการบริหารบุคคลในองค์กรนี้ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของฝ่ายบริหาร
บุคคลจะต้องมีความเข้าใจในสาระสาคัญของงานอย่างแท้จริง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจาและนาเอกไปปฏิบัติได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งก็ คื อ “หาให้ ไ ด้ ใช้ ใ ห้ เ ป็ น และเก็ บ รั ก ษาช้ า ๆ ไว้ น าน ๆ นั บ ว่ า เป็ นค ากล่ า วสั้ น ๆ แต่ ไ ด้
ความหมายและเข้าใจได้ชัดเจนที่สุด
หน้ำที่ของกำรบริหำรอัตรำกำลังคน
1. การออกแบบงาน คือ การนาภารกิจ ขององค์ ก รมาแยกออกไปตามลั ก ษณะเฉพาะของงาน
เพื่อกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ให้ซ้าซ้อนกัน และง่ายต่อการจัดหาคนมาทางานตาม
ตาแหน่งเหล่านั้น
2. การวิเคราะห์งาน คือ การศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดของตาแหน่งงานที่ออกแบบไว้นั้นจะต้อง
เป็ น บุ ค คลที่มี ค วามรู้ ป ระสบการณ์ ตลอดจนคุณ สมบั ติเ ช่น ไร จึง จะสามารถปฏิ บั ติง านใ นต าแหน่ง นั้ น
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
3. การวางแผนกาลังคน เป็นการคานวณหาปริมาณของพนักงานที่พอเหมาะที่จะมาปฏิบัติภารกิจที่
มีอยู่ในแต่ละตาแหน่งงาน ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
4. การสรรหาและคัดเลือก เป็นกระบวนการที่จะหาคนที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะเฉพาะของ
ตาแหน่ งงานที่องค์กรต้องการให้ เข้ามาทางานในตาแหน่งที่ว่างดังกล่ าวได้ครบถ้ว นและตรงตามเวลาที่
ต้องการ
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5. การบรรจุ แต่งตั้ง ปฐมนิ เทศ และทดลองงาน เป็นกระบวนการรับ พนักงานใหม่ขององค์ก ร
ที่จะต้องทาสัญญาว่าจ้างให้เข้ามาทางานในตาแหน่งที่ว่าง พร้อ มกับให้คาแนะนาชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และทดลองทางานชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน
ที่จะทาหรือไม่ ก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจาขององค์กรต่อไป
6. การสร้างแรงจูงใจ คือ การกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามที่จะทางาน อย่างเต็มที่ เต็มใจ เต็ม
ความสามารถ โดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการทางานมาใช้กับพนักงาน ให้เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละ
บุคคล
7. มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในองค์กร เป็นการนาเอาความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และการติดต่อสื่อสารของบุคคลมาอบรมพนักงาน เพื่อหมีความชานาญในการติดต่อกับบุคคลและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
8. การสร้างทีมงาน คือ ความพยายามของผู้บริหารที่จะทาให้พนักงานทุกคนได้มีความเข้าใจรักใคร่
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและช่วยกันทางาน ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการทางานร่วมกัน
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่จะตรวจสอบความสามารถในการทางานของ
พนักงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข การทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานของพนักงานให้
ดียิ่งขึ้น ด้วยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรม ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
11. การพิจารณาความดีความชอบ การโยกย้ายและการให้พ้นจากงาน เป็นกระบวนการที่องค์กร
ดาเนินการเพื่อตอบแทนให้กับพนักงานที่ทางานให้กับองค์กร ด้วยการพิจารณาเพิ่มค้าจ้าง เงินเดือนเลื่อนตา
แหนงหน้าที่ให้สูงขึ้น ส่วนการโยกย้ายเป็นไปตามความเหมาะสม ความจาเป็นของหน่วยงาน และการให้พ้น
จากงานเป็นไปตามระเบียบการพ้นจากงานขององค์กร
12. การจ่ายค่าตอบแทน เป็นกระบวนการติดอัตราค่าจ้างตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทน
ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการจูงใจบุคคลภายนอกให้ยินดีจะเข้ามาร่วมงานและ
กระตุ้นให้พนักงานภายในเต็มใจที่จะทางาน
13. การบ ารุ งรั กษาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย เป็นการดุแลรักษาสุ ขภาพอนามัยของ
พนักงานให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกัน
อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทางาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
14. การควบคุมด้านวิยันและการลงโทษ เป็นการฝึกฝนให้พนักงานมีความสามารถในการควบคุม
ตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อความมีประสิทธิภาพขององค์กร หากผู้ใดฝ่าฝืนก็ดาเนินการลงโทษ
ตามความเหมาะสม
15. กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เป็นการให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างที่จะ
ปฏิบั ติตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายกองทุนประกันสังคม และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และเมื่อ
เกิดปัญหาขัดแย้งจะได้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระบบกำรบริหำรกำลังคน
การบริหารบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ ดังนี้
1. ระบบคุณธรรม ผmerit system) ระบบคุณธรรม เป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยใช้
การสอบรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ โดยไม่
คานึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสาคัญการบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมยึด
หลักการ 4 ประการ ได้แก่
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1.1 ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการสมัครงานสาหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และพื้นความรู้ตามที่ระบุไว้ โดยไม่มีข้อกีดกัน
อัน เนื่ องจากฐานะ เพศ ผิ ว และศาสนา กล่ าวคือทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะมีสิ ทธิในการถู ก
พิจารณาเท่าเทียมกับความเสมอภาคในโอกาส จะครอบคลุมถึง
1.1.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้
ตรงตามที่กาหนดไว้ได้สมัครและเข้าสอบแข่งขัน
1.1.2 ความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน โดยยึดหลักการที่ว่างานเท่ากัน เงินเท่ากันและ
มีสิทธิ์ได้รับโอกาสต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานเปิดให้พนักงานทุกคน
1.1.3 ความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากัน โดยใช้ระเบียบและมาตรฐาน
เดียวกันทุกเรื่อง อาทิ การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม
1.2 หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ ใน
การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ท างาน โดยเลื อ กผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถให้ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง มากที่ สุ ด
โดยจะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มากกว่า เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานจริง ๆ (Put the
right man to the right job) หากจะมีการแต่งตั้งพนักงานระดับผู้บริหาร ก็จะพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานขีดความสามารถหรือศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต
1.3 หลักความมั่น คงในอาชีพการงาน (Security on tenure) หมายถึง หลักประกัน
การปฏิบัติงานที่องค์กรให้แก่บุคลากรว่าจะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ออกจากงาน
โดยปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมือง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคงในหน้าที่
หลักการที่ผู้บริหารใช้ในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพการงาน คือ
1.3.1 การดึงดูดใจ (Attraction) โดยพยายามจู งใจให้ ผู้ ที่มีความรู้ความสามารถให้ เข้ า
มาร่วมงานกับองค์กร
1.3.2 การธารงรักษา (Retention) โดยการธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถเหล่านั้น
ให้ทางานอยู่กับองค์กรเพราะมีความก้าวหน้ามั่นคง
1.3.3 การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุ้นให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในอาชีพที่ทาอยู่
1. 3 4 ก าร พั ฒ น า ( Development) โ ด ย เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ได้ พั ฒ น า ศั กย ภ า พ แ ล ะ
มีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
1.4 หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไม่เปิดโอกาสให้มี
การใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองใด ๆ
2. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
โดยใช้ เหตุผ ลทางการเองหรื อความสั มพั นธ์เป็น หลั กส าคัญ โดยไม่ค านึงถึง ความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมเป็น ประการหลั กลั กษณะทั่ว ๆ ไป ของระบบอุปถัมภ์จึงมีลั กษณะตรงกันข้ามกับระบบ
คุณธรรม ระบบนี้มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ระบบชุบเลี้ยง (Spoiled system) ระบบพรรคพวกหรือระบบ
เล่นพวก (Nepotism) หรือระบบคนพิเศษ (Favoritism) หลักการสาคัญของระบบอุปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้
2.1 ระบบสืบสายดลหิต เป็นระบบที่บุตรชายคนโตจะได้สืบทอดตาแหน่งของบิดา
2.2 ระบบชอบพอเป็นพิเศษ เป็นระบบที่แต่งตั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิด หรือคนที่โปรดปรานเป็นพิเศษให้
ดารงตาแหน่ง
2.3 ระบบแลกเปลี่ ย น เป็ น ระบบที่ใ ช้ สิ่ ง ของหรือ ทรัพ ย์สิ นมี ค่า มาแลกเปลี่ ย นกับ ตาแหน่ ง
การยึดระบบอุปถัมภ์เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลในองค์การจะก่อให้เกิดผล ดังนี้
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2.3.1 การพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง เป็นไปตามความพอใจส่วนบุคคล
ของหัวหน้าเป็นหลัก ไม่ได้คานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์
2.3.2 การคัดเลือกคนไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ แต่จะให้โอกาสกับพวกพ้อง
ตนเองก่อน
2.3.3 ผู้ปฏิบัติงานมุ่งทางานเพื่อเอาใจผู้ครองอานาจมากกว่าจะปฏิบัติงานตามหน้าที่
2.3.4 อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการดาเนินงานภายในของหน่วยงาน
2.3.5 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นคงในหน้าที่ที่กาลังทาอยู่ เพราะอาจถู กปลดได้ถ้าผู้มีอานาจ
ไม่พอใจจากคุณลักษณะเด่น ๆ ของระบบการบริหารทั้งสองระบบที่เสนอไปนั้น
กำรจัดองค์กรของฝ่ำยบุคคล
การจัดองค์กรของฝ่ายบุคคล นิยมจัดแบ่ง ดังนี้
1. ส่วนงานว่าจ้าง เป็นส่วนงานที่ทาหน้าที่ในด้านการสรรหา สัมภาษณ์ ทดสอบ คัดเลือก บรรจุ
แต่งตั้ง ปฐมนิเทศ โยกย้าย จัดทาทะเบียนประวัติการทางานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนา เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
จัดทาแผนการฝึกอบรมเสนอโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่าย การติดต่อประสานงานและดาเนินการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดไว้
3. ส่ ว นงานบริ ห ารค่ า จ้ า งและเงิ น เดื อ น มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การก าหนดต าแหน่ ง งาน
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง การประเมินค่างาน กาหนดอัตราค่าจ้าง กาหนดมาตรฐานของงาน สารวจค่าจ้าง
ในตลาดแรงงานกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนขั้นเงินเดื อน ปรับปรุงอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
4. ส่วนแรงงานสัมพันธ์ ทาหน้าที่รับผิดชอบในด้านแรงงาน เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับ
สภาพการว่าจ้าง การทางาน ปัญหาความคับข้องใจเกี่ยวกับการทางานทั้งหมด การให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับปัญหาการทางานและปัญหาทั่ว ๆ ไป การเจรจาต่อรอง การให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน
แก่นายจ้าง ประสานงานกับองค์กรแรงงาน และพนักงานสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. ส่ ว นจั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในงานที่ เ กี่ ย วกั บ การให้ ค วามรู้
ด้าน ความปลอดภัย แก่พนั กงานและนายจ่าง การจัดระบบรักษาความปลอดภัย ในองค์กรกากับดูแล
ให้คาแนะนาในเรื่องความปลอดภัย และจัดกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และจัดทาสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัย
และวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
6. ส่ ว นการแพทย์ และอนามัย รับ ผิ ดชอบเกี่ย วกั บงานดุแ ลสุ ขภาพอนามัยของพนั กงาน ได้แ ก่
จัดดูแลการปฐมพยาบาล การตรวจสุขภาพ การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย การต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
7. ส่ ว นงานวิ จั ย ทรั พ ยากรบุ ค คล รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาปั ญ หาขององค์ ก รด้ า นบุ ค คล
ตรวจสอบขวัญกาลังใจ ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การทางานและสิ่งที่พนักงาน
ต้องการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน
8. ส่วนสวัสดิการและบริการ ทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของ
องค์กร ตลอดจนการให้บริการพิเศษที่องค์กรจัดให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
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กำรบริหำรบุคคลเชิงกลยุทธ์
การบริหารบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource management) ได้ประยุกต์แนวคิด
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้กับการจัดการด้านบุคคลในองค์กร ซึ่งรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะมี
คุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่
1. การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งเป็น
ทั้ง โอกาส (Opportunities) และอุป สรรค (Threats) ต่ อองค์ก าร เช่น กฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิ จ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การเอง เทคโนโลยี เป็นต้น ในการกาหนดกลยุทธ์ของกิจกรรมด้าน
การบริหารบุคคลจะนาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมาปรากอบการจัดทาแผนกลยุทธ์แต่ละด้ าน โดย
จะใช้มาตรการเชิงรุกกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันพยายามหาวิธีการแก้ไขขจัดอุปสรรค์ให้หมดไป
2. การยอมรั บ อิ ท ธิ พ ลของการแข่ ง ขั น และความเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงของตลาดแรงงาน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงาน เช่น การจูงใจ ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์เกื้อกูล การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง อัตราการว่างงาน สภาพการทางานและชื่อเสียงของคู่
แข่งขัน เป็นต้น องค์ประกอบต่ าง ๆ เหล่านี้ จะส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจด้านบุคคลและขณะเดียวกัน ก็
จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
3. การเน้นแผนระยะยาวแนวคิดของการจัดทกแผนกลยุทธ์ขององค์กรจะมุ่งเน้นเป้าหมายในอนาคต
และทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาว จึงต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจน ต่ อจากนั้นจะ
กาหนดกลยุทธ์การบริหารบุคคล เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ดาเนินการไปสู่เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
4. การเน้น การพัฒนาทางเลื อกในการปฏิบัติงานและภารตัดสินใจการบริหารบุคคลเชิงกลยุ ทธ์
มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือก กลยุทธ์ที่กาหนดจะได้มาจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีส่วน
ร่วมในการเสนอทางเลือกในการดาเนินการไปสู่เป้หามายในอนาคตที่กาหนดไว้ และการตัดสินใจจะพิจารณา
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่
5. ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงานกลุ่มเป้หามายของการบริหารบุคคลคือ
บุคลากรทุกคนในองค์การนับตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ จนกระทั่งถึงผู้บริหาร ตามแนวคิดดั้งเดิมนั้น จะ
มุ่งเน้นเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น เช่น เมื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาก็จะมี โปรแกรม การพัฒนา
ผู้บริหาร สาหรับคณะผู้บริหาร และมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการข้อเสนอนโยบายด้านการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
กำรวำงแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนกาลังคนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning)เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่า
กลยุทธ์ด้านคนจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นกรอบ การดาเนินการ
แบบองค์รวมที่องค์กรใช้เป็นเเนวทางในการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก ต่อกาลั งคนของหน่ว ยงาน"Strategic Workforce Planning ensures that
peoplestrategies align with the organization’s strategic plan."
การวางแผนอัตรากาลังหรือแผนกาลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จานวนคน การพัฒนาคน
ในองค์การ การใช้คน และการควบคุมคน โดยที่อ งค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่ มี
คุณสมบัติ คุณภาพและคุณลั กษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่
ต้องการ รวมทั้ง ต้อ งมีวิธีการใช้คนเหล่ านั้นให้ มีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ดต่อองค์การ จุฑารัตน์ เอื้ออานวย
(2541) ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนไว้ดังนี้
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1. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน
การกาหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสาหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับการวางแผนคัดเลือก
และการเลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับ การคัดเลือกคนเข้า
ทางาน
2. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนบุ คคล (Personal Planning) มีขอบเขต ครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือน
และค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
3. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตาม
กรอบนี้ จ ะวั ด ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของก าลั ง แรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้
จะมองในแง่ โ ครงสร้ า งของประชากรและผลิ ตภั ณ ฑ์ม วลรวมประชาชาติแ ละกิจ กรรมต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกั บ
การคาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจาก
การทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
4. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของ
บุ คคลในปริ มาณที่ถูก ต้องเหมาะสม ในแหล่ ง ที่ถูก ต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง ก่อให้ เกิ ดประโยชน์และ
ประหยัดสูงสุด
James W.Walker กระบวนการในการกาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับนโยบายและ แผนปฏิบัติการ
ต่างๆ ด้านกาลังคน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา
สานักงาน ก.พ ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนว่า เป็นการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์และพยากรณ์ เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธี ที่จะให้ได้กาลังคน
ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่าง เพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลาที่
ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับ
องค์การอย่างต่อเนื่อง
กำรวำงแผนกำลังคนกับกำรวำงแผนกำรศึกษำ
การวางแผนการศึกษากว้างกว่าการวางแผนกาลังคน เพราะการวางแผนการศึกษาต้องพิจารณา
ทั้งความต้องการกาลังคนและความต้องการทางสังคม แต่ที่ว่าการวางแผนการศึกษาแคบกว่าการวางแผน
กาลังคนก็เพราะว่าการวางแผนกาลังคนต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามาประกอบด้วย
เหตุผลที่ต้องมีกำรวำงแผนกำลังคน
สุรพงษ์ มาลี(2558)ได้กล่าวถึงประโยชน์และความสาคัญของการวางแผนกาลังคนไว้ดังนี้
1) ใช้กาลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
2) เตรียมกาลังคน( ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3) เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อลด Recruitment Gaps
– การพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
– การวางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)
– การสืบทอดตาแหน่ง/สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (Succession Planning)
– การบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ (Staff Costings)
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– การตัดสินใจลดหรือเพิ่มกาลังคนด้วยมาตรการต่าง ๆ
(Expansion/Restructuring/Reduction/ Redundancy)
กรอบแนวคิดในกำรกำรวำงแผนอัตรำกำลัง
ประเด็นหลักของ
การวางแผนอัตรากาลัง
เทคนิค-วิธีการเพื่อพิจารณาอัตรากาลัง
• เน้นวางกาลังคนให้สนับสนุน
การใช้ดุลยพินิจของ ผู้บริหาร เป็นวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดในการ
การบรรลุเป้าประสงค์ของ องค์กร (Management Judgment) พยากรณ์ความต้องการกาลังคนใน
อนาคตเนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้
กาหนดนโยบายทิศทางของงานและ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
• เน้นการวางแผนรองรับภาระ
การใช้วิธีอัตราส่วน (Ratio) เป็นการวิเคราะห์กาลังคนที่ต้องการใน
งานอันเป็นพลวัต
อนาคตโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบที่
สร้างขึ้นเป็นรากฐานในการคานวณ
• เน้นปิดช่องว่าง (gap) ระหว่าง การใช้เทคนิคการวัดงาน
เป็นวิธีการวิเคราะห์ความต้องการ
ความต้องการ กาลังคนกับกรอบ (Work Measurement
กาลังคนที่มีลักษณะเป็น วิทยาศาสตร์
จานวนที่ จัดสรรได้และอยู่ใน
Technique)
โดยการศึกษาขั้นตอนการทางานขของ
กรอบ งบประมาณ
งานต่างๆ โดย ละเอียดและมีการวัด
เวลาที่ใช้ในการทางานแต่ละชิ้น
• เน้นการจัดการเพื่อสั่งสม
การประชุมกลุ่ม (Focus
การพยากรณ์อุปสงค์กาลังคนในด้าน
ศักยภาพคนไว้ในองค์กร อย่าง
group)
ประเภทหรือระดับหรือ สมรรถนะของ
เป็นระบบ
กาลังคน โดยเป็นการสัมมนาระหว่างผู้
มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในแง่มุมต่างๆ เป็นหลัก
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ
SWOT ANALYSIS
SWOT คือ ชื่อของทฤษฎีหนึ่งทางด้านการบริหารจัดการ ที่ใช้สาหรับวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน สาหรับการวางแผนการดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคตโดยทฤษฎี SWOT เป็นตัวย่อของคาหลายคา นามาผสมรวมกันเป็น 1 ทฤษฎี ซึ่งความ
จริงแล้วมันย่อมากจากคาที่มีความหมาย 4 คา ดังต่อไปนี้
1. Strengths (S) : จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร
2. Weaknesses (W) : จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร
3. Opportunities (O) : โอกาสทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร
4. Threats (T) : อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดาเนินงาน
หลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ
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ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก องค์กร ทั้ง
สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ที่มี
ต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ของ องค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป
1. ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละ อย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็ง
ขององค์กรจะเป็น ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของ
องค์กรจะเป็น คุณลักษณะ ภายในที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุ เป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
2.ขั้นตอน/วิธีกำรดำเนินกำรทำ SWOT Analysis
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ขององค์กร ทาให้มีข้อมูล ในการกาหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของ
องค์กร และ แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกาหนด กลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะ
อุปสรรคทาง สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น
จะต้องวิเคราะห์ทั้ง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถ ภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อ นขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของ
ข้อมูลเพื่อการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ
การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกล
ยุทธ์ก่อนหน้า นี้ด้วย
- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กร นั้นเอง ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนามาใช้
ในการพัฒนา องค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร การระดมความคิดเพื่อ
ระบุจุดแข็งขององค์กรควรคานึงถึงคาสาคัญต่อไปนี้
 อะไรที่เราทาได้ดี
 เรามีองค์ความรู้ใดที่มีคุณค่า
 ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี (สภาพทางกายภาพ,คน,สิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เ ช่ น ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
แรงจูงใจ)
 ความสามารถในการแข่งขัน
 คุณลักษณะที่ดี
 ความร่วมมือ พันธมิตร
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- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในจาก มุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบของ
องค์กรที่ควร ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร การระบุจุดอ่อนขององค์กร
ควรคานึงถึงคาสาคัญต่อไปนี้
 สิ่งที่เราทาได้ไม่ดี
 ข้อเสียเปรียบ
 ข้อบกพร่องทางด้านความเชี่ยวชาญหรือสมรรถนะ
 การขาดแคลนทรัพย์สิน(สภาพทางกายภาพ,คน,สิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง
แรงจูงใจ)
 การสูญเสียความสามารถ
2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ดาเนินงาน ขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้ งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการ ดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ
สภาพแวดล้อม ทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการ
อพยพของประชาชน ลั ก ษณะชุ ม ชน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรม
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและให้บริการ
- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก องค์กร ปัจจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กรระดับ มหาภาค
และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ การระบุโอกาสขององค์กรควร
คานึงถึงคาสาคัญต่อไปนี้
 โอกาสที่ดีที่สุดคืออะไร
 มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 เราจะทาได้ดีเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใด
ที่ส ามารถส่ งผลกระทบในระดั บ มหาภาค ในทางที่จ ะก่อให้ เกิดความเสี ย หายทั้ง ทางตรง และทางอ้อ ม
ซึ่งองค์กร จะต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้
การระบุอปุ สรรคขององค์กรควรคานึงถึงคาสาคัญต่อไปนี้
 สภาพการแข่งขันสูง
 มีการผลิตอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้น
 สภาพทางประชากร
3. กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix
การกาหนดกลยุ ท ธ์ สามารถทาได้ ห ลายวิธี โ ดยวิธีห นึ่งที่ได้รั บความนิ ยมได้แก่ การใช้ TOWS
matrix ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้อยู่
บนหลักการของ SWOT Analysis โดยองค์กรจะเลื อกกลยุทธ์ หลักที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้อง
กับสถานการณ์เป็นกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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สาหรับกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ กลยุทธ์ทางเลือก 4 ประการซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่าง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
•
•
โอกาสจากภายนอก(O) •
ภาวะคุกคามจาก
ภายนอก(T)
•
1.
•
1.
•
2.
•
2.
•
3.
•
3.
•
จุดแข็งภายใน(S)
•
SO
•
ST
•
1.
•
“Maxi-Maxi” strategy •
“Maxi-Mini” strategy
•
2.
•
กลยุทธ์ที่ใช้ความเข้มแข็ง •
กลยุทธ์ที่ใช้ความเข้มแข็ง
สร้างโอกาสในการดาเนินการเชิง ไปลดภาวะคุกคามให้เหลือน้อย
•
3.
รุกให้มากที่สุด
ที่สุด
•
จุดอ่อนภายใน(W)
•
WO
•
WT
•
1.
•
“Mini-Maxi” strategy •
“Mini-Mini” strategy
•
2.
•
กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนโดย •
กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนและ
ใช้ความได้เปรียบจากการมีโอกาส หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
•
3.
ที่ดี
1) กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (SO Strategy) กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจาก
สถานการณ์ที่ดีที่สุด คือ องค์กรมีจุดแข็ง และโอกาสที่ดีซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กรไปถึงเป้าหมาย หากองค์กร
มีจุดอ่อนก็ต้องพยายาม แก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ถ้าเผชิญอุปสรรคต้องพยายาม
เปลี่ยนให้เป็น โอกาส ในกลยุทธ์นี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากโอกาส
2) กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (WO Strategy) กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจาก
สถานการณ์ที่องค์กรต้องพยายามลด จุดอ่อนให้ต่าที่สุด แต่พยายามให้เกิดโอกาสสูงสุด ดังนั้น องค์กรที่มี
จุดอ่อนอาจต้องพยายามหา วิธีแก้ไขโดยการใช้ข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่มีทักษะจากภายนอก
เข้ามาพัฒ นาองค์ก ร เป็ น ต้น เพื่ อสร้ างข้อ ได้เ ปรีย บของโอกาสจากสภาพแวดล้ อมภายนอก องค์ กรจะ
พยายาม แก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาสมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้น
ภายนอก แต่องค์กรมีจุดอ่อนภายในไม่สามารถที่นาโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ตัวอย่าง เช่น
เขตพื้นที่พบว่าขาดการประสานงานที่ดีในการพัฒนาครูในพื้นที่ในระดับบุคคล โดยที่ในปัจจุบันมีการใช้งาน
Mobile Application มากขึ้น ราคาของอุป กรณ์ ก็ต่ าลง (โอกาสภายนอก) แต่อ งค์ก รยัง ขาดความรู้
ความสามารถ คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนด้วยการจ้างหรือฝึกอบรมครูด้านเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีสมรรถภาพด้านนี้อย่างเพียงพอ
3) กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (ST Strategy) กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจาก
สถานการณ์ที่องค์กรมีจุดแข็ง แต่ใน ขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย ซึ่งองค์กรต้อง
ทาให้เกิดจุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรคที่ต่าสุด ดังนั้น องค์กรอาจใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยี ด้านการเงิน ด้าน
การจัดการ หรือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อขจัดอุปสรรค ซึ่งในกลยุทธ์นี้องค์กรจะใช้จุ ดแข็งเพื่อเอาชนะ
อุปสรรคให้ได้
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4) กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค (WT Strategy) กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจาก
สถานการณ์ที่องค์กรมีจุดอ่อนใน ขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคด้วย ดังนั้นเป้าหมายขององค์กรคือ การสร้าง
ให้ เ กิ ด จุ ด แข็ ง และลดอุ ป สรรคให้ ต่ า สุ ด ซึ่ ง องค์ ก รอาจต้ อ งใช้ รู ป แบบการร่ ว มลงทุ น การลดค่ า ใช้ จ่ า ย
โดยองค์กร พยายามจะสร้างจุดแข็งเพื่อเอาชนะอุปสรรคให้ได้ ในกรณีศึกษานี้สามารถสร้าง TOWS Matrix
ได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis และนาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และน าโอกาส
กับอุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรมากาหนด TOWS Matrix เพื่อที่จะสร้างเป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้
ต่อไป
4. กำรกำหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation)
การกาหนดกลยุทธ์ หมายถึง หน้าที่การจัดการที่กาหนดทิศทางเอาไว้เกี่ยวกับภารกิจ ขององค์การ
การกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการทางาน และการกาหนดกลยุทธ์ผลลั พธ์ของการ กาหนดกลยุทธ์ คือ
แผนกลยุทธ์ โดยลักษณะของกลยุทธ์ระดับองค์การ (Organization level strategies) มีดังนี้
1) กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) เมื่อองค์กรบรรลุผลสาเร็จในระดับหนึ่ง ผู้บริ หาร
จะพิจารณาใช้กลยุทธ์นี้ในการดาเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
หรือการลดต้นทุน และการเพิ่มกาไร เป็นต้น
2) กลยุทธ์ในการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องค์การที่มีการเจริญเติบโตระดับปาน
กลาง อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมปานกลาง มีความดึงดูดของอุตสาหกรรมปาน
กลาง และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้อย สามารถคาดคะเนสถานการณ์ได้ โดยที่กลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ
3) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment) เป็นกลยุทธ์ที่อาจเกิดจากการขยาย ตัวมากเกินไป หรือ
การขยายตัวประสบปัญหา หรือ มีภาวะฉุกเฉินด้านการเงินเนื่องจากการตลาดซบเซา การใช้กลยุทธ์ตัดทอน
เป็นลักษณะของการ ป้องกันตัวเอง เพื่อความอยู่รอดของกิจการในอนาคต
5.ข้อจำกัดในกำรกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation Constraints)
ผู้บริหารต้องพิจารณาปัจจัยรอบข้างประกอบการกาหนดกลยุทธ์ สร้างความสมดุลและสอดคล้อง
ระหว่างองค์กรและสภาพแวดล้อม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนา องค์กรให้ สามารถ
เจริ ญ เติบ โตได้ อย่ า งมั่ น คงในอนาคต ต้ องให้ ค วามสนใจศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล อย่ า งรอบคอบ
เตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ข้อจากัดในการกาหนด กลยุทธ์มี 5 ประการคือ
1) การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน กลยุทธ์ที่คาดว่าจะให้ผลการดาเนินการในระดับสูง อาจต้องใช้
เงินในกระบวนการทางานเพิ่มมากขึ้น การจัดหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งเงินอุดหนุนต่างๆทั้งที่เดิมและแหล่ง
ใหม่อาจทาได้ในขอบเขตที่จากัด
2) เจตคติต่อข้อเสี่ยง กลยุทธ์ที่คาดว่าจะให้ผลการดาเนินการในระดับที่สูง อาจมีความเสี่ยงสูงใน
การเลือกใช้ จึงขึ้นอยู่กับเจตคติของผู้มีอานาจในการตัดสินใจว่าจะยอมรับความเสี่ยงในระดับใด
3) ขีดความสามารถขององค์กร กลยุทธ์ที่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ ระบบการ
ทางานอย่างรวดเร็วจากบุคลากรเท่าที่มีอยู่ บางครั้งองค์กรอาจจะต้อง เผชิญกับข้อเท็จจริงที่ ว่าปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอ และบุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องการอย่างรวดเร็วได้
4) ความสัมพันธ์ของช่องทางการไหลเวียนในกระบวนการผลิต กลยุทธ์ที่จาเป็นต้องหาช่องทางใหม่
ในกระบวนการดาเนิ น งานโดยเฉพาะการจัดปัจ จัยนาเข้าต่า งๆ เช่ น ครูที่ มีคุณวุ ฒิ ต่างๆในสถานศึกษา
การย้ายเข้าออกของครู เป็นต้น และอาจต้องเผชิญข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณและคุณภาพของปัจจัยนาเข้า
ต่างๆมีไม่เพียงพอ
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5. การโต้ตอบของคู่แข่งขัน เช่น ระหว่างสถานศึกษารัฐกับเอกชน กลยุทธ์ที่ต่อสู้กับคู่แข่งขัน
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมาจากการที่ คู่ แ ข่ ง ท าการโต้ ต อบ เช่ น การพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นสองภาษาของ
สถานศึ ก ษาของรั ฐ อาจท าให้ ส ถานศึ ก ษาเอกชนท าห้ อ งเรี ย นสอ งภาษาที่ ดี ก ว่ า และมี ข้ อ เสนอ
เรื่องค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

2.3 เกณฑ์อัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ
ป.1-ป.6
- นักเรียน 1 -20 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 1 คน
- นักเรียน 21 -40 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 2 คน
- นักเรียน 41 -60 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 3 คน
- นักเรียน 61 -80 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 4 คน
- นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 5 คน
- นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 6 คน
แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
=
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
=
30 : 1
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน =
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
=
40 : 1
จานวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม = จานวนครู(ป) อนุบาล + จานวนครู (ป) ประถมครู (ป) รวม
ครู(ป)รวม =

[(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)]

+ [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]

2
หรือ ครู (ป) รวม =

2

[(ห้องอนุบาล x 30 + นักเรียนอนุบาล
50

+ (ห้องประถม x 40 + นักเรียนประถม)
50

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

มีผู้บริหารได้ 1
มีผู้บริหารได้ 1
มีผู้บริหารได้ 1
มีผู้บริหารได้ 1
มีผู้บริหารได้ 1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้

1
2
3
4

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1-ม.3 หรือ ป.1-ม.3 ดังนี้
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
= 1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง = 30 : 1
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อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง

=
=
=
=

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

จานวนครูปฏิบตั ิการสอน (ป) รวม = จานวนครู (ป)อนุบาล + จานวนครู(ป)ประถม + จานวนครู(ป) มัธยม
ครู(ป)รวม=

[(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)] + [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]

2
หรือครู(ป)รวม = [(ห้องอนุบาล x 30 + นักเรียนอนุบาล
50

2
+ (ห้องประถม x 40 + นักเรียนประถม
50

+ (ห้องมัธยม x 2)
+ (ห้องมัธยม x 2)

จานวนบุคลากรสายบริหาร
-

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

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

มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้

1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้

1 ตาแหน่ง
2 ตาแหน่ง
3 ตาแหน่ง
4 ตาแหน่ง

เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
แบบ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
= 1 : 20
จานวนนักเรียน : ห้อง
= 40 : 1
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง) / จานวนครู : นักเรียน
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง) / จานวนครู : นักเรียน
= จานวนห้องเรียน x 2
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 720 - 1,079 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 ตาแหน่ง
เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
8.2.5 แบบ 5 การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
อัตราส่วน ครู : นักเรียน
= 1 : 12
จานวนนักเรียน : ห้อง
= 35 : 1
จานวนครูรวม
= (35 x จานวนห้องเรียน) / 12
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนครูรวม – จานวนบุคลากรสายบริหาร
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จำนวนบุคลำกรสำยบริหำร
จานวน 1 - 2 ห้องเรียน
จานวน 3 - 6 ห้องเรียน
จานวน 7 - 14 ห้องเรียน
จานวน 15 - 23 ห้องเรียน
จานวน 24 ห้องเรียนขึ้นไป

มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้

เงื่อนไข ในการคานวณตามสูตรหากมีเศษตั้งแต่ 0.1 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1

1
2
3
4

คน
คน
คน
คน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง
การกาหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและการจัดทาข้อมูลเพื่อจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษามีการดาเนินการดังนี้
3.1 ประชำกร
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ครู ใ นโรงเรี ย นทุ ก โรง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 14 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มีดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสารวจข้อมูล จานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
3.2.1 แบบสารวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน 15 ปี (ปีการศึกษา 2558-2572)
3.2.2 แบบสารวจข้อมูลความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี (พ.ศ. 2558-2572)
3.2.3 แบบสารวจข้อมูลจานวนครูเกษียณอายุราชการจาแนกตามสาขาวิชาที่สอน
ปีพ.ศ.2558 - 2572
3.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไปยังโรงเรียนโดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนให้
เก็บข้อมูลได้รับกลับคืนมา 183 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนทั้งหมด
๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบส ารวจข้ อ มู ล จ านวนครู วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ บ รรยาย
(descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลังการ
กาหนดความต้องการรายวิชาทดแทน และจัดทาข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนแผนความต้องการครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา มีดังนี้
ตำรำง 1 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2558

ตำรำง 1 จากพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาจาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา
2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน
120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 108 โรง มีนักเรียน จานวน 5,585 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มี
ผู้บริหาร จานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 470 คน รวมทั้งหมด จานวน 569 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.
ศ. มีผู้บริหารจานวน 98 คน มีครูผู้สอน จานวน 366 คน รวมทั้งหมด จานวน 464 คน ข้อมูลโรงเรียนมี
ครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 1 คน มีครูผู้สอน จานวน 104 คน รวมทั้งหมด จานวน 105
คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 16 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียน ที่ครูเกิน จานวน 66 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 121 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 30 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2558
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 48 โรง มีนักเรียน จานวน 7,879 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 52 คน มีครูผู้สอน จานวน 547 คน รวมทั้งหมด จานวน 599 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 571 คน รวมทั้งหมด จานวน 619 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -24 คน รวมทั้งหมด จานวน -20 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 29 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 9 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 23 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 10,716 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
40 คน มีครูผู้สอน จานวน 518 คน รวมทั้งหมด จานวน 558 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 528 คน รวมทั้งหมด จานวน 570 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -2 คน มีครูผู้สอน จานวน -10 คน รวมทั้งหมด จานวน -12 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 15 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 28 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 16 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 7 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,180 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,535 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,726 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,465 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,653 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 3 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 73 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 45 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 73 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 78 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 146 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 60 โรง
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ตำรำง 2 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2559

จากตาราง 2 พบว่ า อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี
นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 111 โรง มีนักเรียน จานวน 5,850 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม
จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 501 คน รวมทั้งหมด จานวน 603 คน และมีตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 101 คน มีครูผู้ส อน จานวน 396 คน รวมทั้งหมด จานวน 497 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 1 คน มีครูผู้สอน จานวน 105 คน รวมทั้งหมด
จานวน 106 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 17 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียน ที่ครูเกิน จานวน 70 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 123 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 29 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2559
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 43 โรง มีนักเรียน จานวน 7,049 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 47 คน มีครูผู้สอน จานวน 488 คน รวมทั้งหมด จานวน 535 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 511 คน รวมทั้งหมด จานวน 554 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -23 คน รวมทั้งหมด จานวน -19 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 35 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 16 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 19 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,856 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 529 คน รวมทั้งหมด จานวน 571 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 573 คน รวมทั้งหมด จานวน 618 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -3 คน มีครูผู้สอน จานวน -44 คน รวมทั้งหมด จานวน -47 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 19 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 56 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 9 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,755 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,518 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,709 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,480 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,669 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 2 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 38 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 40 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 48 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 108 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 81 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 148 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 54 โรง
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ตำรำง 3 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2560

จำกตำรำง 3 พบว่ า อัต รากาลั ง ข้า ราชการครู ใ นสถานศึ กษา จาแนกตามขนาดนัก เรี ย น
ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 111 โรง มีนักเรียน จานวน 5,722 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 476 คน รวมทั้งหมด จานวน 578 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 101 คน มีครูผู้สอน จานวน 385 คน รวมทั้งหมด จานวน 486 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 1 คน มีครูผู้สอน จานวน 91 คน รวมทั้งหมด
จานวน 92 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 14 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 584 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 106 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 41 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2560
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 43 โรง มีนักเรียน จานวน 7,010 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 47 คน มีครูผู้สอน จานวน 483 คน รวมทั้งหมด จานวน 530 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 510 คน รวมทั้งหมด จานวน 553 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -27 คน รวมทั้งหมด จานวน -23 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 40 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 6 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 17 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 19 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,190 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 528 คน รวมทั้งหมด จานวน 570 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 578 คน รวมทั้งหมด จานวน 623 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -3 คน มีครูผู้สอน จานวน -50 คน รวมทั้งหมด จานวน -53 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 67 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 5 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,922 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,487 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,678 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,473 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,662 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 2 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 16 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 121 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 68 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 137 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 65 โรง
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ตำรำง 4 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

จำกตำรำง 4 พบว่ า อั ต ราก าลั ง ข้า ราชการครู ในสถานศึก ษา จาแนกตามขนาดนั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 115 โรง มีนักเรียน จานวน 6,061 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 107 คน มีครูผู้สอน จานวน 495 คน รวมทั้งหมด จานวน 602 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 415 คน รวมทั้งหมด จานวน 520 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 2 คน มีครูผู้สอน จานวน 80 คน รวมทั้งหมด
จานวน 82 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 16 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 21 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 98 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ทีค่ รูพอดี จานวน 51 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2561
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 39 โรง มีนักเรียน จานวน 6,491 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 438 คน รวมทั้งหมด จานวน 480 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 39 คน มีครูผู้สอน จานวน 465 คน รวมทั้งหมด จานวน 504 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -27 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 38 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 6 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 16 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,311 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 527 คน รวมทั้งหมด จานวน 569 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 46 คน มีครูผู้สอน จานวน 580 คน รวมทั้งหมด จานวน 626 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -4 คน มีครูผู้สอน จานวน -53 คน รวมทั้งหมด จานวน -57 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 19 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 71 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,865 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,460 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,651 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 190 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,460 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,650 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 1 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 0 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 48 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 125 อัตรา ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 62 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 126 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 73 โรง
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ตำรำง 5 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2562

จากตาราง 5 พบว่ า อัต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 114 โรง มีนักเรียน จานวน 5,829 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 106 คน มีครูผู้สอน จานวน 488 คน รวมทั้งหมด จานวน 594 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 104 คน มีครูผู้สอน จานวน 418 คน รวมทั้งหมด จานวน 522 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 2 คน มีครูผู้สอน จานวน 70 คน รวมทั้งหมด
จานวน 72 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 11 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 14 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 49 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 86 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 54 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2562
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,673 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 426 คน รวมทั้งหมด จานวน 469 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 455 คน รวมทั้งหมด จานวน 495 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -26 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 42 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 16 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 17 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,490 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 525 คน รวมทั้งหมด จานวน 567 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 583 คน รวมทั้งหมด จานวน 631 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -58 คน รวมทั้งหมด จานวน -64 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 77 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 13 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,992 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,439 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,630 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 192 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,456 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,646 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน -1 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -17 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -18 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 47 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 133 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 59 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 115 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 77 โรง
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ตำรำง 6 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563

จากตาราง 6 พบว่ า อัต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 112 โรง มีนักเรียน จานวน 5,422 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 104 คน มีครูผู้สอน จานวน 454 คน รวมทั้งหมด จานวน 558 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 98 คน มีครูผู้สอน จานวน 396 คน รวมทั้งหมด จานวน 494 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 58 คน รวมทั้งหมด
จานวน 64 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 15 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 43 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 79 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 57 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2563
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 42 โรง มีนักเรียน จานวน 6,996 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 435 คน รวมทั้งหมด จานวน 480 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 471 คน รวมทั้งหมด จานวน 513 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -36 คน รวมทั้งหมด จานวน -33 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 48 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 15 อัตรา และจานวนโรงเรี ยนที่ครูพอดี
จานวน 17 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,588 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 525 คน รวมทั้งหมด จานวน 567 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 587 คน รวมทั้งหมด จานวน 635 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -62 คน รวมทั้งหมด จานวน -68 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 82 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 7 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 25,006 คน
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ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,414 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,605 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,454 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,642 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 3 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -40 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -37 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 145 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 52 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 108 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 71 โรง
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ตำรำง 7 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2564

จำกตำรำง 7 พบว่ า อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 112 โรง มีนักเรียน จานวน 5,361 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 104 คน มีครูผู้สอน จานวน 437 คน รวมทั้งหมด จานวน 541 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 98 คน มีครูผู้สอน จานวน 390 คน รวมทั้งหมด จานวน 488 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 47 คน รวมทั้งหมด
จานวน 53 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครู ขาด จานวน 11 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 14 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 36 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 67 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 65 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2564
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 44 โรง มีนักเรียน จานวน 7,441 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 47 คน มีครูผู้สอน จานวน 458 คน รวมทั้งหมด จานวน 505 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 496 คน รวมทั้งหมด จานวน 540 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -38 คน รวมทั้งหมด จานวน -35 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 21 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 50 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 15 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 18 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,848 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
40 คน มีครูผู้สอน จานวน 498 คน รวมทั้งหมด จานวน 538 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 552 คน รวมทั้งหมด จานวน 597 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -5 คน มีครูผู้สอน จานวน -54 คน รวมทั้งหมด จานวน -59 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 73 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,650 คน
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ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,393 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,584 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,438 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,625 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 4 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -45 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -41 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 79 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 137 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 45 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 96 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 89 โรง
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ตำรำง 8 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาจาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2565

จำกตำรำง 8 พบว่ า อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 5,419 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 446 คน รวมทั้งหมด จานวน 551 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 400 คน รวมทั้งหมด จานวน 499 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 46 คน รวมทั้งหมด
จานวน 52 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 15 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 34 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 68 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 67 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2565
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 44 โรง มีนักเรียน จานวน 7,515 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 462 คน รวมทั้งหมด จานวน 510 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 497 คน รวมทั้งหมด จานวน 541 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -35 คน รวมทั้งหมด จานวน -31 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 22 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 51 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 20 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 15 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2565 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 26 โรง มีนักเรียน จานวน 11,411 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 478 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 530 คน รวมทั้งหมด จานวน 574 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร
ที่ขาด,เกินมีผบู้ ริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -52 คน รวมทั้งหมด จานวน -58 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 68 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 2 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 10 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 7 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,345 คน
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ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,386 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,577 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,427 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,614 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 4 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -41 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -37 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 51 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 134 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 43 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 97 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 89 โรง
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ตำรำง 9 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2566

จากตาราง 9 พบว่ า อัต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 5,375 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 436 คน รวมทั้งหมด จานวน 541 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 398 คน รวมทั้งหมด จานวน 497 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 38 คน รวมทั้งหมด
จานวน 44 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 15 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 30 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 59 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 71 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2566
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 45 โรง มีนักเรียน จานวน 7,717 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 50 คน มีครูผู้สอน จานวน 484 คน รวมทั้งหมด จานวน 534 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 511 คน รวมทั้งหมด จานวน 556 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -27 คน รวมทั้งหมด จานวน -22 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 22 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 49 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 8 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 27 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 15 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 25 โรง มีนักเรียน จานวน 10,989 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
36 คน มีครูผู้สอน จานวน 454 คน รวมทั้งหมด จานวน 490 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 510 คน รวมทั้งหมด จานวน 552 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -56 คน รวมทั้งหมด จานวน -62 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 65 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 2 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 3 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,081 คน
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ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,374 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,565 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,419 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,605 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -45 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -40 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 51 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 129 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 40 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 89 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 92 โรง
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ตำรำง 10 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2567

จากตาราง 10 พบว่า อั ตราก าลั ง ข้า ราชการครู ในสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนัก เรี ย น
ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 534 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 426 คน รวมทั้งหมด จานวน 534 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 396 คน รวมทั้งหมด จานวน 495 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 33 คน รวมทั้งหมด
จานวน 39 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 15 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 54 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 75 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2567
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 44 โรง มีนักเรียน จานวน 7,396 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 49 คน มีครูผู้สอน จานวน 467 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 495 คน รวมทั้งหมด จานวน 559 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -28 คน รวมทั้งหมด จานวน -23 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 22 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 48 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 8 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 25 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 14 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 26 โรง มีนักเรียน จานวน 11,110 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
37 คน มีครูผู้สอน จานวน 469 คน รวมทั้งหมด จานวน 506 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 522 คน รวมทั้งหมด จานวน 565 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -53 คน รวมทั้งหมด จานวน -59 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 16 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 62 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 2 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 3 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 8 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 19,040 คน
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ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,365 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,556 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,413 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,599 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -48 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -43 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 125 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 36 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 82 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 97 โรง
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ตำรำง 11 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2568

จากตาราง 11 พบว่า อัตรากาลั ง ข้าราชการครูในสถานศึ กษา จ าแนกตามขนาดนั กเรีย น
ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 5,324 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 425 คน รวมทั้งหมด จานวน 530 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 397 คน รวมทั้งหมด จานวน 496 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 28 คน รวมทั้งหมด
จานวน 34 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 16 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 24 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 50 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2568
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 43 โรง มีนักเรียน จานวน 7,083 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 456 คน รวมทั้งหมด จานวน 504 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 482 คน รวมทั้งหมด จานวน 525 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -26 คน รวมทั้งหมด จานวน -21 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 21 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 8 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 25 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 14 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรี ยน ปีการศึกษา 2568 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,242 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 479 คน รวมทั้งหมด จานวน 517 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 528 คน รวมทั้งหมด จานวน 572 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -49 คน รวมทั้งหมด จานวน -55 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 59 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 3 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 4 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,649 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,360 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,551 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,407 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,593 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -47 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -42 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้ งหมด จานวน 51 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 121 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 35 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 79 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 97 โรง
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ตำรำง 12 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2569

จากตาราง 12 พบว่า อัตรากาลั ง ข้าราชการครูในสถานศึ กษา จ าแนกตามขนาดนั กเรีย น
ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,733 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 108 คน มีครูผู้สอน จานวน 462 คน รวมทั้งหมด จานวน 570 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 436 คน รวมทั้งหมด จานวน 538 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 26 คน รวมทั้งหมด
จานวน 32 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 14 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 21 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 25 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 53 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2569
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,672 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 417 คน รวมทั้งหมด จานวน 462 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 446 คน รวมทั้งหมด จานวน 486 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 45 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 6 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 21 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 14 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2569 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,135 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 478 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 527 คน รวมทั้งหมด จานวน 571 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -49 คน รวมทั้งหมด จานวน -55 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 59 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 3 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 4 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,540 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,357 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,548 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,409 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,595 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -52 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -47 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 52 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 125 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 34 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 78 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 97 โรง
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ตำรำง 13 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2570

จากตาราง 13 พบว่า อัตรากาลั ง ข้าราชการครูใ นสถานศึ กษา จ าแนกตามขนาดนั กเรีย น
ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,634 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 108 คน มีครูผู้สอน จานวน 461 คน รวมทั้งหมด จานวน 568 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 428 คน รวมทั้งหมด จานวน 530 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 33 คน รวมทั้งหมด
จานวน 39 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 13 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 17 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 56 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2570
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,641 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 416 คน รวมทั้งหมด จานวน 461 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 446 คน รวมทั้งหมด จานวน 486 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -30 คน รวมทั้งหมด จานวน -25 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 21 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 13 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึ กษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2570 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,033 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 478 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 523 คน รวมทั้งหมด จานวน 566 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -5 คน มีครูผู้สอน จานวน -45 คน รวมทั้งหมด จานวน -50 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 57 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 7 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 5 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,308 คน
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ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,355 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,546 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 185 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,397 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,582 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 6 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -42 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -36 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 120 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 38 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 84 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 95 โรง

66

ตำรำง 14 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2571

จากตาราง 14 พบว่า อัตรากาลั ง ข้าราชการครูในสถานศึ กษา จ าแนกตามขนาดนั กเรีย น
ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,599 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 107 คน มีครูผู้สอน จานวน 461 คน รวมทั้งหมด จานวน 568 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 424 คน รวมทั้งหมด จานวน 526 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน 37 คน รวมทั้งหมด
จานวน 42 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 13 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 18 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 60 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2571
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,619 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 415 คน รวมทั้งหมด จานวน 460 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 444 คน รวมทั้งหมด จานวน 484 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 22 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 13 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2571 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 10,937 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 477 คน รวมทั้งหมด จานวน 515 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 518 คน รวมทั้งหมด จานวน 560 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -4 คน มีครูผู้สอน จานวน -41 คน รวมทั้งหมด จานวน -45 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 54 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 9 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 5 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,155 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 190 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,353 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,543 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,386 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,570 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 6 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -33 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -27 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 118 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้ง หมด จานวน 38 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 91 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 95 โรง
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ตำรำง 15 สรุปสภาพอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน
ปีการศึกษา 2572

จากตาราง 15 พบว่า อัตรากาลั ง ข้าราชการครูในสถานศึ กษา จ าแนกตามขนาดนั กเรีย น
ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,573 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 107 คน มีครูผู้สอน จานวน 459 คน รวมทั้งหมด จานวน 566 คน และมี
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 421 คน รวมทั้งหมด จานวน 523 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน 38 คน รวมทั้งหมด
จานวน 43 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 13 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 18 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 61 อัตรา และจานวนโรงเรียน
ที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2572
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,604 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 415 คน รวมทั้งหมด จานวน 460 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 444 คน รวมทั้งหมด จานวน 484 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 22 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 13 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2572 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 10,847 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 477 คน รวมทั้งหมด จานวน 515 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 512 คน รวมทั้งหมด จานวน 554 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -4 คน มีครูผู้สอน จานวน -35 คน รวมทั้งหมด จานวน -39 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 16 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 51 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 12 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
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อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,024 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 190 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,351 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,541 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,377 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,561 คน ข้ อมูล โรงเรีย นมีครู ผู้ บริห ารที่ขาด,เกิ น
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 6 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -26 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -20 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 49 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 115 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 38 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 95 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 96 โรง
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ตำรำง 16 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สำขำวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
15
4
14
9
5
3
0
0
0
1
0
4
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
5
17
5
6
2
5
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ
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ตำรำง 16 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
70

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
58

หมำยเหตุ

จำกตำรำง 4 พบว่า ความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกรายวิชาปีการศึกษา
2558 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 พบว่ า สาขาวิช าปฐมวั ย
ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สังคมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ การงานพื้นฐานอาชีพ และจิตวิทยาแนะแนว ขาดครูรวมทั้งสิ้น
จานวน 70 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 58 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด
คือ สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู จานวน 15 อัตรา มากที่สุด รองลงมา คือสาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน
14 อัตรา และน้ อยที่สุด คือ สาขาวิชาสั งคมศึกษา ศิลปศึกษา เกษตรกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ การงาน
พื้นฐานอาชีพ และสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการ
มากที่สุด คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 17 อัตรา รองลงมา คือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา
จานวนสาขาวิชาละ 6 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีสากล เกษตรกรรม ภาษาอังกฤษ และ
จิตวิทยาแนะแนว จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 17 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
สำขำวิชำที่ขำดครู
สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
ที่
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1 ผู้บริหาร
0
0
2 ปฐมวัย
12
9
3 ประถมศึกษา
8
24
4 ภาษาไทย
22
12
5 คณิตศาสตร์
19
9
6 คอมพิวเตอร์
6
0
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
8
3
8 เคมี
0
0
9 ชีววิทยา
0
0
10 ฟิสิกส์
0
0
11 สังคมศึกษา
5
11
12 สุขศึกษา
0
1
13 พลศึกษา
5
6
14 ศิลปศึกษา
2
3
15 ทัศนศิลป์
0
0
16 ดนตรีศึกษา
3
0
17 ดนตรีสากล
2
0
18 ดนตรีไทย
0
1
19 ดุริยางคศิลป์
0
0
20 นาฏศิลป์
1
0
21 เกษตรกรรม
2
0
22 คหกรรมศาสตร์
1
0
23 อุตสาหกรรมศิลป์
0
0
24 ภาษาอังกฤษ
9
6
25 ภาษาฝรั่งเศส
0
0
26 ภาษาเยอรมัน
0
0
27 ภาษาสเปน
0
0
28 ภาษารัสเซีย
0
0
29 ภาษาจีน
2
0
30 ภาษาเกาหลี
0
0
31 ภาษาญี่ปุ่น
0
0
32 ภาษามาเลเซีย
0
0
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ตำรำง 17 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
108

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
89

หมำยเหตุ

จากตาราง 17 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิช า
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพิว เตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่ว ไป สังคมศึกษา พลศึกษา
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการ
งานพื้นฐานอาชีพ ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 108 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 89
อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 22 อัตรา รองลงมา คือ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 19 อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชานาฏศิลป์ คหกรรมศาสตร์ และ
การงานพื้นฐานอาชีพ จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชา
ประถมศึกษา จานวน 24 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 12 อัตรา และน้อยที่ สุด คือ
สาขาวิชาสุขศึกษา ดนตรีไทย และจิตวิทยาแนะแนว จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 18 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย

สาขาวิชาที่ขาดครู
(อัตรา)
0
9
10
26
18
9
7
0
0
0
14
1
4
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
13
0
0
0
0
3
0
0
0

สาขาวิชาที่ครูเกษียณ
(อัตรา)
0
8
18
18
19
2
2
0
0
0
9
3
1
1
0
1
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ
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ตำรำง 18 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขาวิชา
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชาที่ขาดครู
(อัตรา)
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
121

สาขาวิชาที่ครูเกษียณ
(อัตรา)
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
92

หมายเหตุ

จากตาราง 18 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สังคมศึกษา สุขศึกษา พล
ศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การงานพื้นฐานอาชีพ จิตวิทยา
แนะแนว และการเงิน /บัญชี ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 121 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น
จานวน 92 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 26 อัตรา
รองลงมา คือสาขาวิชาคริตศาสตร์ ขาดครู จานวน 18 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี
ศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ การงานพื้นฐานอาชีพ จิตวิทยาแนะแนว และการเงิน /บัญชี จานวนสาขาวิชา
ละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 19 อัตรา รองลงมา
คือสาขาวิชาประถมศึกษา และภาษาไทย จานวนสาขาวิชาละ 18 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาพล
ศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 19 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สำขำวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
10
14
19
25
8
7
0
0
0
9
3
4
3
0
3
0
1
1
0
2
1
0
11
0
0
0
0
1
0
0
0

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
12
17
14
13
0
5
0
0
0
15
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ
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ตำรำง 18 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขาวิชา
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชาที่ขาดครู
(อัตรา)
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
125

สาขาวิชาที่ครูเกษียณ
(อัตรา)
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
93

หมายเหตุ

จากตาราง 16 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) สังคมศึกษา สุขศึกษา พล
ศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
การศึกษาพิเศษ และบรรณรักษ์ ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 125 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น
จานวน 93 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 25 อัตรา
รองลงมา คือสาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 19 อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาดนตรีไทย ดุริยางค
ศิลป์ คหกรรมศาสตร์ ภาษาจีน และการศึกษาพิเศษ จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุ
ราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 17 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน
15 อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาพลศึกษา จานวน 1 อัตรา
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ตำรำง 20 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
สำขำวิชำที่ขำดครู
สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
ที่
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1 ผู้บริหาร
0
0
2 ปฐมวัย
9
6
3 ประถมศึกษา
12
19
4 ภาษาไทย
18
14
5 คณิตศาสตร์
23
14
6 คอมพิวเตอร์
12
2
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
9
4
8 เคมี
0
0
9 ชีววิทยา
0
0
10 ฟิสิกส์
0
0
11 สังคมศึกษา
13
9
12 สุขศึกษา
1
1
13 พลศึกษา
6
2
14 ศิลปศึกษา
4
2
15 ทัศนศิลป์
1
0
16 ดนตรีศึกษา
2
0
17 ดนตรีสากล
0
0
18 ดนตรีไทย
1
0
19 ดุริยางคศิลป์
0
0
20 นาฏศิลป์
1
0
21 เกษตรกรรม
2
5
22 คหกรรมศาสตร์
0
0
23 อุตสาหกรรมศิลป์
2
1
24 ภาษาอังกฤษ
13
2
25 ภาษาฝรั่งเศส
0
0
26 ภาษาเยอรมัน
0
0
27 ภาษาสเปน
0
0
28 ภาษารัสเซีย
0
0
29 ภาษาจีน
0
0
30 ภาษาเกาหลี
0
0
31 ภาษาญี่ปุ่น
0
0
32 ภาษามาเลเซีย
0
0
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ตำรำง 20 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
133

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
2
4
1
0
0
0
0
88

หมำยเหตุ

จากตาราง 20 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) สังคมศึกษา สุขศึกษา พล
ศึกษา ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย นาฏศิลป์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ
การงานพื้นฐานอาชีพ และบรรณารักษ์ ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 133 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการ
ทั้งสิ้น จานวน 88 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครูจานวน 23 อัตรา
รองลงมา คือสาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 18 อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาสุขศึกษา ทัศนศิลป์
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ การงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยีทางการศึกษา จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และ
มีครูเกษียณอายุราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 19 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชา
ภาษาไทย และคณิ ต ศาสตร์ จ านวนสาขาวิ ช าละ 14 อั ต รา และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ สาขาวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา
อุตสาหกรรมศิลป์ และจิตวิทยาแนะแนว จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตาราง 21 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
สำขำวิชำที่ขำดครู
สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
ที่
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1 ผู้บริหาร
0
0
2 ปฐมวัย
13
10
3 ประถมศึกษา
20
18
4 ภาษาไทย
22
25
5 คณิตศาสตร์
20
11
6 คอมพิวเตอร์
9
3
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
13
3
8 เคมี
2
0
9 ชีววิทยา
0
0
10 ฟิสิกส์
0
0
11 สังคมศึกษา
14
18
12 สุขศึกษา
4
4
13 พลศึกษา
6
3
14 ศิลปศึกษา
0
1
15 ทัศนศิลป์
1
0
16 ดนตรีศึกษา
3
0
17 ดนตรีสากล
1
0
18 ดนตรีไทย
1
0
19 ดุริยางคศิลป์
0
0
20 นาฏศิลป์
2
0
21 เกษตรกรรม
0
0
22 คหกรรมศาสตร์
0
0
23 อุตสาหกรรมศิลป์
1
3
24 ภาษาอังกฤษ
12
7
25 ภาษาฝรั่งเศส
0
0
26 ภาษาเยอรมัน
0
0
27 ภาษาสเปน
0
0
28 ภาษารัสเซีย
0
0
29 ภาษาจีน
2
0
30 ภาษาเกาหลี
0
0
31 ภาษาญี่ปุ่น
0
0
32 ภาษามาเลเซีย
0
0
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ตำรำง 21 (ต่อ)
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทัง้ สิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
110

หมำยเหตุ

จากตาราง 21 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) เคมี สังคมศึกษา สุข
ศึกษา พลศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 146 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 110
อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 22 อัตรา รองลงมา คือ
สาขาวิชาประถมศึกษา และภาษาไทย ขาดครูจานวนสาขาละ 20 อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาทัศนศิลป์
ดนตรีสากล ดนตรีไทย อุตสาหกรรมศิลป์ จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการมาก
ที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 25 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาประถมศึกษา และสังคมศึกษา
จานวนสาขาวิชาละ 18 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิช าศิลปศึกษา และจิตวิทยาแนะแนว จานวน
สาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 22 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
สำขำวิชำที่ขำดครู
สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
ที่
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1 ผู้บริหาร
0
0
2 ปฐมวัย
4
11
3 ประถมศึกษา
14
16
4 ภาษาไทย
27
15
5 คณิตศาสตร์
24
14
6 คอมพิวเตอร์
12
3
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
7
1
8 เคมี
1
0
9 ชีววิทยา
1
0
10 ฟิสิกส์
1
0
11 สังคมศึกษา
11
12
12 สุขศึกษา
2
2
13 พลศึกษา
9
6
14 ศิลปศึกษา
2
1
15 ทัศนศิลป์
0
0
16 ดนตรีศึกษา
1
0
17 ดนตรีสากล
0
0
18 ดนตรีไทย
1
0
19 ดุริยางคศิลป์
2
0
20 นาฏศิลป์
0
0
21 เกษตรกรรม
1
0
22 คหกรรมศาสตร์
2
0
23 อุตสาหกรรมศิลป์
0
0
24 ภาษาอังกฤษ
12
4
25 ภาษาฝรั่งเศส
0
0
26 ภาษาเยอรมัน
0
0
27 ภาษาสเปน
0
0
28 ภาษารัสเซีย
0
0
29 ภาษาจีน
1
0
30 ภาษาเกาหลี
0
0
31 ภาษาญี่ปุ่น
0
0
32 ภาษามาเลเซีย
0
0
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ตำรำง 22 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
137

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
92

หมำยเหตุ

จากตาราง 22 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรา ยวิ ช า
ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคม
ศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเมียนมาร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครูรวมทั้งสิ้ น
จานวน 137 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 92 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด
คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 27 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 24
อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาสุขศึกษา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดนตรีศึกษา เกษตรกรรม ภาษาจีน ภาษา
เมียนมาร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการมากที่สุด
คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 16 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาไทย และ จานวน 15 อัตรา
และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ทั่วไป) และศิลปศึกษา จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 23 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
สำขำวิชำที่ขำดครู
สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
ที่
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1 ผู้บริหาร
0
0
2 ปฐมวัย
8
7
3 ประถมศึกษา
14
19
4 ภาษาไทย
23
18
5 คณิตศาสตร์
24
14
6 คอมพิวเตอร์
10
0
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
8
8
8 เคมี
1
0
9 ชีววิทยา
0
0
10 ฟิสิกส์
0
0
11 สังคมศึกษา
10
9
12 สุขศึกษา
3
1
13 พลศึกษา
5
2
14 ศิลปศึกษา
2
1
15 ทัศนศิลป์
0
0
16 ดนตรีศึกษา
4
0
17 ดนตรีสากล
0
0
18 ดนตรีไทย
1
0
19 ดุริยางคศิลป์
1
0
20 นาฏศิลป์
1
0
21 เกษตรกรรม
0
2
22 คหกรรมศาสตร์
0
0
23 อุตสาหกรรมศิลป์
1
1
24 ภาษาอังกฤษ
14
5
25 ภาษาฝรั่งเศส
0
0
26 ภาษาเยอรมัน
0
0
27 ภาษาสเปน
0
0
28 ภาษารัสเซีย
0
0
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ตำรำง 23 (ต่อ)
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
134

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
88

หมำยเหตุ

จากตาราง 23 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกราย วิ ช า
ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) เคมี สังคมศึกษา สุข
ศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดุริย างคศิลป์ นาฏศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน จิตวิทยาแนะแนว และโสตทัศนศึกษา ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 134 อัตรา และมีครูเกษียณอายุ
ราชการทั้งสิ้น จานวน 88 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครูจานวน
24 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 23 อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาเคมี ดนตรี
ไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวิทยาแนะแนว และโสตทัศนศึกษา จานวนสาขาวิชาละ
1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 19 อัตรา รองลงมา คือ
สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 18 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาสุขศึกษา ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์
และจิตวิทยาแนะแนว จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 24 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
สำขำวิชำที่ขำดครู
สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
ที่
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1 ผู้บริหาร
0
0
2 ปฐมวัย
11
3
3 ประถมศึกษา
11
14
4 ภาษาไทย
24
18
5 คณิตศาสตร์
23
10
6 คอมพิวเตอร์
9
1
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
8
1
8 เคมี
0
0
9 ชีววิทยา
0
0
10 ฟิสิกส์
0
0
11 สังคมศึกษา
12
5
12 สุขศึกษา
2
1
13 พลศึกษา
8
1
14 ศิลปศึกษา
2
1
15 ทัศนศิลป์
0
0
16 ดนตรีศึกษา
3
0
17 ดนตรีสากล
0
0
18 ดนตรีไทย
0
0
19 ดุริยางคศิลป์
0
0
20 นาฏศิลป์
1
0
21 เกษตรกรรม
1
1
22 คหกรรมศาสตร์
1
0
23 อุตสาหกรรมศิลป์
0
0
24 ภาษาอังกฤษ
12
6
25 ภาษาฝรั่งเศส
0
0
26 ภาษาเยอรมัน
0
0
27 ภาษาสเปน
0
0
28 ภาษารัสเซีย
0
0
29 ภาษาจีน
0
0
30 ภาษาเกาหลี
0
0
31 ภาษาญี่ปุ่น
0
0
32 ภาษามาเลเซีย
0
0
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ตำรำง 24 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
129

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
65

หมำยเหตุ

จากตาราง 24 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) สังคมศึกษา สุขศึกษา พล
ศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบรรณารักษ์ ขาด
ครูรวมทั้งสิ้น จานวน 129 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 65 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่
ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 24 อัตรา รองลงมา คือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาด
ครู จานวน 23 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชานาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ และบรรณารักษ์
จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 18
อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 14 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา เกษตรกรรม และจิตวิทยาแนะแนว จานวนสาขาวิชาละ
1 อัตรา
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ตำรำง 25 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
สำขำวิชำที่ขำดครู
สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
ที่
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1 ผู้บริหาร
0
0
2 ปฐมวัย
9
2
3 ประถมศึกษา
12
5
4 ภาษาไทย
25
20
5 คณิตศาสตร์
22
8
6 คอมพิวเตอร์
10
1
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
5
4
8 เคมี
1
0
9 ชีววิทยา
0
0
10 ฟิสิกส์
0
0
11 สังคมศึกษา
12
2
12 สุขศึกษา
2
0
13 พลศึกษา
7
3
14 ศิลปศึกษา
2
0
15 ทัศนศิลป์
0
0
16 ดนตรีศึกษา
1
0
17 ดนตรีสากล
0
0
18 ดนตรีไทย
0
0
19 ดุริยางคศิลป์
0
0
20 นาฏศิลป์
0
0
21 เกษตรกรรม
1
1
22 คหกรรมศาสตร์
0
0
23 อุตสาหกรรมศิลป์
0
0
24 ภาษาอังกฤษ
14
3
25 ภาษาฝรั่งเศส
0
0
26 ภาษาเยอรมัน
0
0
27 ภาษาสเปน
0
0
28 ภาษารัสเซีย
0
0
29 ภาษาจีน
2
0
30 ภาษาเกาหลี
0
0
31 ภาษาญี่ปุ่น
0
0
32 ภาษามาเลเซีย
0
0
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ตำรำง 25 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49

หมำยเหตุ

จากตาราง 25 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) เคมี สังคมศึกษา สุข
ศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา เกษตรกรรม ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน
125 อัตรา และมีครู เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 49 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ
สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 25 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 22 อัตรา
และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาเคมี ดนตรีศึกษา และเกษตรกรรม จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครู
เกษี ย ณอายุ ร าชการมากที่ สุ ด คื อ สาขาวิ ช าภาษาไทย จ านวน 20 อั ต รา รองลงมา คื อ สาขาวิ ช า
ประถมศึกษา จานวน 5 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเกษตรกรรม จานวนสาขาวิชา
ละ 1 อัตรา
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ตำรำง 26 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สำขำวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
11
12
20
19
9
6
0
0
0
10
2
4
2
1
2
1
1
0
0
1
0
1
17
0
0
0
0
1
0
0
0

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
1
9
3
6
1
2
0
0
0
3
1
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ
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ตำรำง 26 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
121

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33

หมำยเหตุ

จากตาราง 26 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) สังคมศึกษา สุขศึกษา พล
ศึ ก ษา ศิ ล ปศึ ก ษา ทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรี ศึ ก ษา ดนตรี ส ากล ดนตรี ไ ทย เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์
ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น และบรรณารั กษ์ ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 121 อัตรา และมีครูเกษียณอายุ
ราชการทั้งสิ้น จานวน 33 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 20
อัตรา รองลงมา คือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 19 อัตรา และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาทัศนศิลป์
ดนตรีสากล ดนตรีไทย เกษตรกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาจีน และบรรณารักษ์ จานวนสาขาวิชาละ 1
อัตรา และมีครูเกษียณอายุ ราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 9 อัตรา รองลงมา คือ
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ านวน 6 อั ต รา และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ สุ ข ศึ ก ษา และ
เกษตรกรรม จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 27 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สำขำวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
8
18
25
18
7
5
0
1
0
10
2
4
2
0
1
0
0
0
1
2
1
0
14
0
0
0
0
1
0
1
0

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
2
3
5
0
2
0
0
0
0
3
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ
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ตำรำง 27 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
125

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24

หมำยเหตุ

จากตาราง 27 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ชีววิทยา สังคมศึกษา สุข
ศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น การศึกษาพิเศษ การงานพื้นฐานอาชีพ และจิตวิทยาแนะแนว ขาดครูรวมทั้ง สิ้น จานวน 125
อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 24 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชา
ภาษาไทย ขาดครูจานวน 25 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาประถมศึกษา และคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน
สาขาวิชาละ 18 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาชีววิทยา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ คหกรรมศิลป์ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น การศึกษาพิเศษ และการงานพื้นฐานอาชีพ จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุ
ราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 5 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาประถมศึกษา สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ จานวนสาขาวิชาละ 3 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จานวน 1 อัตรา
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ตำรำง 28 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สำขำวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
8
8
25
24
8
5
2
0
0
8
0
5
3
1
0
0
0
0
1
1
1
1
15
0
0
0
0
1
0
0
0

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
3
5
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ
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ตำรำง 28 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
120

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19

หมำยเหตุ

จากตาราง 28 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) เคมี สังคมศึกษา พล
ศึกษา ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ และบรรณารักษ์ ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 120 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการ
ทั้งสิ้น จานวน 19 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 25 อัตรา
รองลงมา คือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวนสาขาวิชาละ 24 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาจีน การศึกษาพิเศษ การงาน
พื้นฐานอาชีพ และบรรณารักษ์ จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการมากที่สุด คือ
สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 6 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 5 อัตรา และน้อยที่สุด
คือ สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ จานวน 1 อัตรา
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ตำรำง 29 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สำขำวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
8
12
23
21
9
7
0
0
0
12
1
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
17
0
0
0
0

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
2
4
3
1
1
1
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ

97

ตำรำง 29 (ต่อ)
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17

หมำยเหตุ

จากตาราง 29 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สังคมศึกษา สุขศึกษา พล
ศึกษา ดนตรีศึกษา เกษตรกรรม ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 118 อัตรา และมีครู
เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 17 อัตรา ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู
จานวน 23 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวนสาขาวิชาละ 21 อัตรา และน้อย
ที่สุด คือ สาขาวิชาสุขศึกษา ดนตรีศึกษา และเกษตรกรรม จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา และมีครูเกษียณอายุ
ราชการมากที่สุด คือ สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 4 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 3
อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) พลศึกษา และเกษตรกรรม
จานวนสาขาวิชาละ 1 อัตรา
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ตำรำง 30 สรุปความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
จาแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ที่

สำขำวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้บริหาร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษามาเลเซีย

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
7
8
26
23
7
7
0
0
0
8
1
2
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0
17
0
0
0
0
2
0
0
0

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
4
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ
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ตำรำง 30 (ต่อ)
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สำขำวิชำ
ภาษาเมียนมาร์
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเขมร
การศึกษาพิเศษ
การงานพื้นฐานอาชีพ
จิตวิทยาแนะแนว
บรรณารักษ์
การเงิน/บัญชี
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำขำวิชำที่ขำดครู
(อัตรำ)
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
115

สำขำวิชำที่ครูเกษียณ
(อัตรำ)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13

หมำยเหตุ

จากตาราง 30 พบว่ า ความขาดอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช า
ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สาขาวิชา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตสาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สังคมศึกษา สุขศึกษา พล
ศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การงานพื้นฐานอาชีพ และ
การเงิน/บัญชี ขาดครูรวมทั้งสิ้น จานวน 115 อัตรา และมีครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 13 อัตรา
ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครูจานวน 26 อัตรา รองลงมา คือสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ขาดครู จานวนสาขาวิชาละ 23 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาสุขศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี
ศึ ก ษา ดนตรี ไ ทย การงานพื้ น ฐานอาชี พ และการเงิ น /บั ญ ชี จ านวนสาขาวิ ช าละ 1 อั ต รา และมี ค รู
เกษียณอายุร าชการมากที่สุด คือ สาขาวิช าปฐมวัย จานวน 4 อัตรา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 3 อัตรา และน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาเกษตรกรรม และจิตวิทยาแนะแนว จานวน 1 อัตรา
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ตาราง 31 อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา 15 ปี (ปีการศึกษา 2558-2572)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

จำกตำรำง 31 พบว่ำ อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา 15 ปี (ปีการศึกษา 2558-2572)
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,180 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,535 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,726 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,465 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,653 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 3 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน 70 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 58 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน 56 อัตรา
,และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.39
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,745 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,518 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,709 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,480 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,669 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
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มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 2 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน 38 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 89 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -8 อัตรา ,
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -0.48
อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,922 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,487 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,678 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,473 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,662 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 2 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน 14 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 92 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -35 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -2.11
อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,865 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,460 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,651 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 190 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,4605 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,650 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 1 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 0 คน ,มีครูเกษียณ รวมทั้งหมด จานวน 93
อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -51 อัตรา และร้อยละ
ขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.09
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,180 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,439 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,630 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 192 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,456 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,648 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน -1 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -17 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 88 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -65 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.94
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,992 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,414 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,605 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,454 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,642 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 3 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -40 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จ านวน 110 อั ต รา,มี พ นั ก งานราชการ(ครู ผู้ ส อน) ทั้ ง หมด จ านวน 41 อั ต รา ขาด-เกิ น สุ ท ธิ
จานวน -106 อัตรา ,และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -6.46
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 25,650 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,393 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,584 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
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ทั้งหมด จ านวน 1,438 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,645 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 4 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -45 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 92 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -92 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -5.66
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,345 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,386 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,577 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,427 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,614 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 4 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -41 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 88 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -84 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -5.20
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,081 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,374 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,565 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,419 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,605 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -45 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 65 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -64 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.99
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,851 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,365 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,556 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,413 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,599 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -48 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 49 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -51 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.19
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,649 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,360 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,551 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,407 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,593 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -47 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 33 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -34 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -2.13
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,540 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,357 คน
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รวมทั้งสิ้น จานวน 1,548 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,409 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,595 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -52 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 24 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -30 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -1.88
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,308 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,355 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,546 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 185 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,397 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,582 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 6 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -42 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 19 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -14 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -0.88
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึ กษา ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,155 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,353 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,543 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,386 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,570 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 6 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -33 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 17 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -3 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -0.19
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,024 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,351 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,541 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,377 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,561 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 6 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -26 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 13 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน 8 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ 0.51
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ตำรำง 32 สรุปควำมต้องกำรครูตำมสำขำวิชำที่ขำด (เฉพำะโรงเรียนที่ขำดครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
15 ปี (พ.ศ. 2558-2572)

จำกตำรำง 32 พบว่ำ ความต้องการครูตามสาขาวิชาที่ขาด (เฉพาะโรงเรียนที่ขาดครูตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.) 15 ปี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
มีความต้องการครู จานวน 15 อัตรา
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 4 อัตรา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน 14 อัตรา
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน 9 อัตรา
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน 5 อัตรา
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความต้องการครู จานวน 3 อัตรา
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 4 อัตรา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 10 อัตรา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
14. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

12
8
22
19

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความต้องการครู จานวน
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
8. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
9. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
10. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
มีความต้องการครู จานวน
12. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน
14. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน
17. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน

6
8
5
5
2
3
2
1
2
1
9
2
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
มีความต้องการครู จานวน
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความต้องการครู จานวน
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
10. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
มีความต้องการครู จานวน
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
มีความต้องการครู จานวน
13. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน
14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน
16. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน
17. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีความต้องการครู จานวน
18. ความต้องการครูสาขาวิชาการเงิน/บัญชี
มีความต้องการครู จานวน

9
10
26
18
9
7
14
1
4
1
1
1
1
13
3
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

10
14
19
25
8

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
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6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
14. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
15. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
18. ความต้องการครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
19. ความต้องการครูสาขาวิชาบรรณารักษ์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

7
9
3
4
3
3
1
1
2
1
11
1
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
มีความต้องการครู จานวน 9 อัตรา
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 12 อัตรา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน 18 อัตรา
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน 23 อัตรา
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน 12 อัตรา
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความต้องการครู จานวน 9 อัตรา
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 13 อัตรา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 6 อัตรา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 4 อัตรา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
14. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
15. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
16. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 13 อัตรา
18. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
19. ความต้องการครูสาขาวิชาบรรณารักษ์
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
20. ความต้องการครูสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา

มีความต้องการครู จานวน 13 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 20 อัตรา
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3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
14. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
15. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
16. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

22
20
9
13
2
14
4
6
1
3
1
1
2
1
12
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาชีววิทยา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาฟิสิกส์
10. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
14. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
15. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
16. ความต้องการครูสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
17. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
18. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
19. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
21. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาเมียนมาร์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

4
14
27
24
12
7
1
1
1
11
2
9
2
1
1
2
1
2
12
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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22. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2565 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
14. ความต้องการครูสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
15. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
16. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
19. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

8
14
23
24
10
8
1
10
3
5
2
4
1
1
1
1
14
2
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2566 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
14. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
16. ความต้องการครูสาขาวิชาบรรณรักษ์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

11
11
24
23
9
8
12
2
8
2
3
1
1
1
12
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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ปีกำรศึกษำ 2567 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

9
12
25
22
10
5
1
12
2
7
2
1
1
14
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2568 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
14. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
15. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
16. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
19. ความต้องการครูสาขาวิชาบรรณารักษ์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

11
12
20
19
9
6
10
2
4
2
1
2
1
1
1
1
17
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2569 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย

มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
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2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความต้องการครู จานวน
7. ความต้องการครูสาขาวิชาชีววิทยา
มีความต้องการครู จานวน
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
11. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
13. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน
14. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน
15. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน
18. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มีความต้องการครู จานวน
19. ความต้องการครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มีความต้องการครู จานวน
20. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน
21. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีความต้องการครู จานวน

18
25
18
7
5
1
10
2
4
2
1
1
2
1
14
1
1
1
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2570 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
12. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
14. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
15. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน

8
8
25
24
8
5
2
8
5
3
1
1
1
1
1
15
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
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18. ความต้องการครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
19. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
20. ความต้องการครูสาขาวิชาการเงิน/บัญชี
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2571 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
มีความต้องการครู จานวน
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความต้องการครู จานวน
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
12. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน
13. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน
14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน
15. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน
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1
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อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2572 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
มีความต้องการครู จานวน
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความต้องการครู จานวน
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
มีความต้องการครู จานวน
13. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน
14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน
16. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน
17. ความต้องการครูสาขาวิชาการเงิน/บัญชี
มีความต้องการครู จานวน

7
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7
7
8
1
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1
2
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อัตรา
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อัตรา
อัตรา
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ตำรำง 33 สรุปจานวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาที่สอน 15 ปี (พ.ศ.2558-2572)

จำกตำรำง 33 พบว่า ปีการศึกษา 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มีครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 58 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 5 อัตรา
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 17 อัตรา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 5 อัตรา
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 2 อัตรา
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 5 อัตรา
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 6 อัตรา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีสากล
มีจานวน 1 อัตรา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 1 อัตรา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีจานวน 2 อัตรา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีจานวน 3 อัตรา
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจานวน 1 อัตรา
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 3 อัตรา
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 89 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 9 อัตรา
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 24 อัตรา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 12 อัตรา
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 9 อัตรา
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 3 อัตรา
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 11 อัตรา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
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8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 6 อัตรา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 3 อัตรา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีไทย
มีจานวน 1 อัตรา
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจานวน 6 อัตรา
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 3 อัตรา
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 92 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 8 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 18 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 18 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 19 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน 2 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 2 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 9 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 3 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 3 อัตรา
13 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีจานวน 1 อัตรา
14 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 3 อัตรา
15 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 3 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 93 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 12 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 17 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 14 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 13 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 5 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 15 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจานวน 6 อัตรา
11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 3 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 3 อัตรา
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ปีกำรศึกษำ 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 88 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 6 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 19 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 14 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 14 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน 2 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 4 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 9 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 5 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีจานวน 1 อัตรา
13 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 2 อัตรา
14 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 2 อัตรา
15 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 4 อัตรา
16 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาบรรณารักษ์
มีจานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 110 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 10 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 18 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 25 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 11 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน 3 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 3 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 18 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 4 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 3 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีจานวน 3 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 7 อัตรา
13 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 3 อัตรา
14 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 92 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 11 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 16 อัตรา
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3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 15 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 14 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน 3 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 1 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 12 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 6 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 4 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 5 อัตรา
13 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 2 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 88 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 7 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 19 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 18 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 14 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 8 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 9 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 2 อัตรา
11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีจานวน 1 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 5 อัตรา
13 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2566 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 65 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 3 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 14 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 18 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 10 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน 1 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 1 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 5 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
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11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 1 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 6 อัตรา
13 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 2 อัตรา
14 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2567 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 49 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 2 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 5 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 20 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 8 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน 1 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 4 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 3 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 1 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 3 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2568 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 33 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 1 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 9 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 3 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 6 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน 1 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 2 อัตรา
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน 3 อัตรา
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
มีจานวน 1 อัตรา
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
10 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีจานวน 2 อัตรา
11 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 1 อัตรา
12 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 2 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2569 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 24 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 2 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 3 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 3 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 5 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน 2 อัตรา

117

6
7
8
9

ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน

3
2
1
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2570 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 19 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 3 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 5 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 6 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 2 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวน 2 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีจานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2571 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 17 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีจานวน
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีจานวน
7 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีจานวน
8 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
มีจานวน
9 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน

2 มีครูเกษียณอายุ
2
4
3
1
1
1
3
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2572 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีครูเกษียณอายุ
ราชการตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 13 อัตรา จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ดังนี้
1 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
มีจานวน 4 อัตรา
2 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา มีจานวน 2 อัตรา
3 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
มีจานวน 3 อัตรา
4 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวน 2 อัตรา
5 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีจานวน 1 อัตรา
6 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีจานวน 1 อัตรา
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บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ กษาอั ต ราก าลั ง ครู เพื่ อ การทดแทนการสู ญ เสี ย อั ตรากาลั ง
การกาหนดความต้องการรายวิชาทดแทน และจัดทาข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามสาขาวิ ช า และประเภทของสถานศึ ก ษา โดยศึ ก ษา
อั ต ราก าลั ง ครู ใ นโรงเรี ย นทุ ก โรง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสารวจข้อมูล จานวน 3 ฉบับ
ประกอบด้วย แบบสารวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน 15 ปี แบบสารวจข้อมูลความต้องการครูการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 15 ปี และแบบสารวจข้อมูลจานวนครูเกษียณอายุราชการจาแนกตามสาขาวิชาที่สอน ปี 2558 2572
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2558 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึ กษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน
120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 108 โรง มีนักเรียน จานวน 5,585 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มี
ผู้บริหาร จานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 470 คน รวมทั้งหมด จานวน 569 คน และมีตามเกณฑ์
ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 98 คน มีครูผู้สอน จานวน 366 คน รวมทั้งหมด จานวน 464 คน ข้อมูล
โรงเรีย นมีครู ผู้ บริ หาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริห าร จานวน 1 คน มีครูผู้ส อน จานวน 104 คน รวมทั้งหมด
จานวน 105 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 16 อัตรา ,
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียน ที่ครูเกิน จานวน 66 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 121 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 30 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2558
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 48 โรง มีนักเรียน จานวน 7,879 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 52 คน มีครูผู้สอน จานวน 547 คน รวมทั้งหมด จานวน 599 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
มีผู้บริหารจานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 571 คน รวมทั้งหมด จานวน 619 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -24 คน รวมทั้งหมด จานวน -20 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครู ขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 29 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 9 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 23 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 10,716 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
40 คน มีครูผู้สอน จานวน 518 คน รวมทั้งหมด จานวน 558 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 528 คน รวมทั้งหมด จานวน 570 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร
ที่ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -2 คน มีครูผู้สอน จานวน -10 คน รวมทั้งหมด จานวน -12 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 15 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 28 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 16 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 7 โรง
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สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,180 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,535 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,726 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,465 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,653 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 3 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 73 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 45 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 73 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 78 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 146 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 60 โรง
ปีกำรศึกษำ 2559 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 111 โรง มีนักเรียน จานวน 5,850 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 501 คน รวมทั้งหมด จานวน
603 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 101 คน มีครูผู้สอน จานวน 396 คน รวมทั้งหมด
จานวน 497 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 1 คน มีครูผู้สอน จานวน
105 คน รวมทั้งหมด จานวน 106 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่
ขาด จานวน 17 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียน ที่ครูเกิน จานวน 70 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 123
อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 29 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2559
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 43 โรง มีนักเรียน จานวน 7,049 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 47 คน มีครูผู้สอน จานวน 488 คน รวมทั้งหมด จานวน 535 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 511 คน รวมทั้งหมด จานวน 554 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -23 คน รวมทั้งหมด จานวน -19 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 35 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 16 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 19 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,856 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 529 คน รวมทั้งหมด จานวน 571 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 573 คน รวมทั้งหมด จานวน 618 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -3 คน มีครูผู้สอน จานวน -44 คน รวมทั้งหมด จานวน -47 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 19 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 56 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 9 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,755 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,518 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,709 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
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ทั้งหมด จานวน 1,480 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,669 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 2 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 38 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 40 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 48 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 108 อัตรา ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 81 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 148 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 54 โรง
ปีกำรศึกษำ 2560 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 111 โรง มีนักเรียน จานวน 5,722 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 476 คน รวมทั้งหมด จานวน
578 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 101 คน มีครูผู้สอน จานวน 385 คน รวมทั้งหมด
จานวน 486 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 1 คน มีครูผู้สอน จานวน 91
คน รวมทั้งหมด จานวน 92 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 14 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 584 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 106
อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 41 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2560
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 43 โรง มีนักเรียน จานวน 7,010 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 47 คน มีครูผู้สอน จานวน 483 คน รวมทั้งหมด จานวน 530 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 510 คน รวมทั้งหมด จานวน 553 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -27 คน รวมทั้งหมด จานวน -23 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 40 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 6 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 17 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 19 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,190 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 528 คน รวมทั้งหมด จานวน 570 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 578 คน รวมทั้งหมด จานวน 623 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน -3 คน มีครูผู้สอน จานวน -50 คน รวมทั้งหมด จานวน -53 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 67 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 5 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,922 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,487 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,678 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,473 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,662 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 2 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 16 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 121 อัตรา ข้อมูลเฉพาะ
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โรงเรียนที่ครูเกินทั้ งหมด จานวน 68 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 137 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 65 โรง
ปีกำรศึกษำ 2561 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 115 โรง มีนักเรียน จานวน 6,061 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 107 คน มีครูผู้สอน จานวน 495 คน รวมทั้งหมด จานวน
602 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 415 คน รวมทั้งหมด
จานวน 520 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 2 คน มีครูผู้สอน จานวน 80
คน รวมทั้งหมด จานวน 82 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 16 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 21 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 98 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 51 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2561
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 39 โรง มีนักเรียน จานวน 6,491 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 438 คน รวมทั้งหมด จานวน 480 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 39 คน มีครูผู้สอน จานวน 465 คน รวมทั้งหมด จานวน 504 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -27 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 38 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 6 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 16 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,311 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 527 คน รวมทั้งหมด จานวน 569 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 46 คน มีครูผู้สอน จานวน 580 คน รวมทั้งหมด จานวน 626 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -4 คน มีครูผู้สอน จานวน -53 คน รวมทั้งหมด จานวน -57 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 19 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 71 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,865 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,460 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,651 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 190 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,460 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,650 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้ บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 1 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 0 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 48 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 125 อัตรา ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 62 โรง และจานวนครู ที่เกินทั้งหมด จานวน 126 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 73 โรง
ปีกำรศึกษำ 2562 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
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โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 114 โรง มีนักเรียน จานวน 5,829 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 106 คน มีครูผู้สอน จานวน 488 คน รวมทั้งหมด จานวน
594 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 104 คน มีครูผู้สอน จานวน 418 คน รวมทั้งหมด
จานวน 522 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 2 คน มีครูผู้สอน จานวน 70
คน รวมทั้งหมด จานวน 72 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 11 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 14 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 49 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 86 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 54 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2562
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,673 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 426 คน รวมทั้งหมด จานวน 469 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 455 คน รวมทั้งหมด จานวน 495 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -26 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 42 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 16 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 17 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,490 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 525 คน รวมทั้งหมด จานวน 567 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 583 คน รวมทั้งหมด จานวน 631 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร
ที่ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -58 คน รวมทั้งหมด จานวน -64 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 77 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 13 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,992 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,439 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,630 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 192 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,456 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,646 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน -1 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -17 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -18 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 47 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 133 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 59 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 115 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 77 โรง
ปีกำรศึกษำ 2563 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 112 โรง มีนักเรียน จานวน 5,422 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 104 คน มีครูผู้สอน จานวน 454 คน รวมทั้งหมด จานวน
558 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 98 คน มีครูผู้สอน จานวน 396 คน รวมทั้งหมด
จานวน 494 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 58
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คน รวมทั้งหมด จานวน 64 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 15 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 43 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 79 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 57 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2563
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 42 โรง มีนักเรียน จานวน 6,996 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 435 คน รวมทั้งหมด จานวน 480 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 471 คน รวมทั้งหมด จานวน 513 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -36 คน รวมทั้งหมด จานวน -33 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 48 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 15 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 17 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 29 โรง มีนักเรียน จานวน 12,588 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
42 คน มีครูผู้สอน จานวน 525 คน รวมทั้งหมด จานวน 567 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 587 คน รวมทั้งหมด จานวน 635 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -62 คน รวมทั้งหมด จานวน -68 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 82 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 7 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 25,006 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,414 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,605 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,454 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,642 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 3 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -40 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -37 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 145 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่ครูเกินทั้งหมด จานวน 52 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 108 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 71 โรง
ปีกำรศึกษำ 2564 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรีย นจานวน 112 โรง มีนักเรียน จานวน 5,361 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 104 คน มีครูผู้สอน จานวน 437 คน รวมทั้งหมด จานวน
541 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 98 คน มีครูผู้สอน จานวน 390 คน รวมทั้งหมด
จานวน 488 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 47
คน รวมทั้งหมด จานวน 53 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 11 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 14 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 36 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 67 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 65 โรง
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อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2564
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 44 โรง มีนักเรียน จานวน 7,441 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 47 คน มีครูผู้สอน จานวน 458 คน รวมทั้งหมด จานวน 505 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 496 คน รวมทั้งหมด จานวน 540 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 3 คน มีครูผู้สอน จานวน -38 คน รวมทั้งหมด จานวน -35 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 21 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 50 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 15 อัตรา และจานวนโรงเรีย นที่ครูพอดี
จานวน 18 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,848 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
40 คน มีครูผู้สอน จานวน 498 คน รวมทั้งหมด จานวน 538 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 552 คน รวมทั้งหมด จานวน 597 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -5 คน มีครูผู้สอน จานวน -54 คน รวมทั้งหมด จานวน -59 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 73 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 4 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 14 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,650 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,393 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,584 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,438 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,625 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 4 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -45 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -41 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 79 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 137 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 45 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 96 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 89 โรง
ปีกำรศึกษำ 2565 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 5,419 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 446 คน รวมทั้งหมด จานวน
551 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 400 คน รวมทั้งหมด
จานวน 499 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 46
คน รวมทั้งหมด จานวน 52 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 15 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 34 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 68 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 67 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2565
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 44 โรง มีนักเรียน จานวน 7,515 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 462 คน รวมทั้งหมด จานวน 510 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
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ผู้บริหารจานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 497 คน รวมทั้งหมด จานวน 541 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 4 คน มีครูผู้สอน จานวน -35 คน รวมทั้งหมด จานวน -31 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 22 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 51 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 20 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 15 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2565 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 26 โรง มีนักเรียน จานวน 11,411 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 478 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 530 คน รวมทั้งหมด จานวน 574 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -52 คน รวมทั้งหมด จานวน -58 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 68 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 2 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 10 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 7 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,345 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,386 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,577 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,427 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,614 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 4 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -41 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -37 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 51 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 134 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 43 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 97 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 89 โรง
ปีกำรศึกษำ 2566 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 5,375 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 436 คน รวมทั้งหมด จานวน
541 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 398 คน รวมทั้งหมด
จานวน 497 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 38
คน รวมทั้งหมด จานวน 44 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 15 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 30 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 59 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 71 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2566
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 45 โรง มีนักเรียน จานวน 7,717 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 50 คน มีครูผู้สอน จานวน 484 คน รวมทั้งหมด จานวน 534 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 511 คน รวมทั้งหมด จานวน 556 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -27 คน รวมทั้งหมด จานวน -22 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 22 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 49 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
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โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 8 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 27 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 15 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครู ในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 25 โรง มีนักเรียน จานวน 10,989 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
36 คน มีครูผู้สอน จานวน 454 คน รวมทั้งหมด จานวน 490 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 510 คน รวมทั้งหมด จานวน 552 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร
ที่ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -56 คน รวมทั้งหมด จานวน -62 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 65 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 2 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 3 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,081 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,374 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,565 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,419 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,605 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -45 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -40 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 51 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 129 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 40 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 89 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 92 โรง
ปีกำรศึกษำ 2567 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรี ย นที่มี นั กเรี ย น 120 คนลงมา มีโ รงเรีย นจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 534 คน ข้อมู ล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 426 คน รวมทั้งหมด จานวน
534 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 396 คน รวมทั้งหมด
จานวน 495 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 33
คน รวมทั้งหมด จานวน 39 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 15 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 54 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 75 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2567
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 44 โรง มีนักเรียน จานวน 7,396 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 49 คน มีครูผู้สอน จานวน 467 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 495 คน รวมทั้งหมด จานวน 559 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -28 คน รวมทั้งหมด จานวน -23 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 22 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 48 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 8 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 25 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 14 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรี ยน ปีการศึกษา 2567 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
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มีโรงเรียนจานวน 26 โรง มีนักเรียน จานวน 11,110 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
37 คน มีครูผู้สอน จานวน 469 คน รวมทั้งหมด จานวน 506 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 522 คน รวมทั้งหมด จานวน 565 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -53 คน รวมทั้งหมด จานวน -59 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 16 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 62 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 2 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 3 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 8 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 19,040 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,365 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,556 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,413 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,599 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -48 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -43 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 125 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 36 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 82 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 97 โรง
ปีกำรศึกษำ 2568 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึ กษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 113 โรง มีนักเรียน จานวน 5,324 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 105 คน มีครูผู้สอน จานวน 425 คน รวมทั้งหมด จานวน
530 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 99 คน มีครูผู้สอน จานวน 397 คน รวมทั้งหมด
จานวน 496 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 28
คน รวมทั้งหมด จานวน 34 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 12 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 16 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 24 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 50 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก าร ศึ ก ษา 2568
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 43 โรง มีนักเรียน จานวน 7,083 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 48 คน มีครูผู้สอน จานวน 456 คน รวมทั้งหมด จานวน 504 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 482 คน รวมทั้งหมด จานวน 525 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -26 คน รวมทั้งหมด จานวน -21 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ มีครูขาด จานวน 21 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 8 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 25 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 14 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2568 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,242 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 479 คน รวมทั้งหมด จานวน 517 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 528 คน รวมทั้งหมด จานวน 572 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
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ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -49 คน รวมทั้งหมด จานวน -55 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 59 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 3 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 4 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,649 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,360 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,551 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,407 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,593 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -47 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -42 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 51 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 121 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 35 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 79 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 97 โรง
ปีกำรศึกษำ 2569 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,733 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 108 คน มีครูผู้สอน จานวน 462 คน รวมทั้งหมด จานวน
570 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 436 คน รวมทั้งหมด
จานวน 538 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 26
คน รวมทั้งหมด จานวน 32 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 14 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 21 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 25 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 53 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2569
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,672 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 417 คน รวมทั้งหมด จานวน 462 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 446 คน รวมทั้งหมด จานวน 486 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 45 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 6 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 21 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 14 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2569 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,135 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 478 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 44 คน มีครูผู้สอน จานวน 527 คน รวมทั้งหมด จานวน 571 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -6 คน มีครูผู้สอน จานวน -49 คน รวมทั้งหมด จานวน -55 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 18 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 59 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 3 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 4 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
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สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,540 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,357 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,548 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,409 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,595 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 5 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -52 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -47 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 52 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 125 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 34 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 78 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 97 โรง
ปีกำรศึกษำ 2570 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,634 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 108 คน มีครูผู้สอน จานวน 461 คน รวมทั้งหมด จานวน
568 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 428 คน รวมทั้งหมด
จานวน 530 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 6 คน มีครูผู้สอน จานวน 33
คน รวมทั้งหมด จานวน 39 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 13 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 17 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 56 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2570
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,641 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 416 คน รวมทั้งหมด จานวน 461 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 446 คน รวมทั้งหมด จานวน 486 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -30 คน รวมทั้งหมด จานวน -25 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 21 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 13 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2570 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 11,033 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 478 คน รวมทั้งหมด จานวน 516 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 43 คน มีครูผู้สอน จานวน 523 คน รวมทั้งหมด จานวน 566 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -5 คน มีครูผู้สอน จานวน -45 คน รวมทั้งหมด จานวน -50 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 57 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 7 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 5 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,308 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,355 คน
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รวมทั้งสิ้น จานวน 1,546 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 185 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,397 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,582 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 6 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -42 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -36 คน ข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 120 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 38 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 84 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 95 โรง
ปีกำรศึกษำ 2571 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,599 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 107 คน มีครูผู้สอน จานวน 461 คน รวมทั้งหมด จานวน
568 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 424 คน รวมทั้งหมด
จานวน 526 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน 37
คน รวมทั้งหมด จานวน 42 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 13 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 18 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 60 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2571
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,619 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 415 คน รวมทั้งหมด จานวน 460 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 444 คน รวมทั้งหมด จานวน 484 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 22 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 13 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2571 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรีย น 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 10,937 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 477 คน รวมทั้งหมด จานวน 515 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 518 คน รวมทั้งหมด จานวน 560 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -4 คน มีครูผู้สอน จานวน -41 คน รวมทั้งหมด จานวน -45 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 17 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 54 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 9 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 5 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,155 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 190 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,353 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,543 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,386 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,570 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ข าด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 6 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -33 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -27 คน ข้อมูล
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เฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 50 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 118 อัตรา ข้อมูล
เฉพาะโรงเรีย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 38 โรง และจานวนครูที่เกิ นทั้งหมด จานวน 91 อัตรา และ
จานวนโรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 95 โรง
ปีกำรศึกษำ 2572 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
นักเรียน ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาด
โรงเรียนที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มีโรงเรียนจานวน 116 โรง มีนักเรียน จานวน 5,573 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน 107 คน มีครูผู้สอน จานวน 459 คน รวมทั้งหมด จานวน
566 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจานวน 102 คน มีครูผู้สอน จานวน 421 คน รวมทั้งหมด
จานวน 523 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน 38
คน รวมทั้งหมด จานวน 43 คน ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 13 โรง และจานวนครูที่ขาด
จานวน 18 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 26 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 61 อัตรา
และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 77 โรง
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2572
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 121-249
คน มีโรงเรียนจานวน 40 โรง มีนักเรียน จานวน 6,604 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร
จานวน 45 คน มีครูผู้สอน จานวน 415 คน รวมทั้งหมด จานวน 460 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มี
ผู้บริหารจานวน 40 คน มีครูผู้สอน จานวน 444 คน รวมทั้งหมด จานวน 484 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู
ผู้บริหาร ที่ขาด,เกิน มีผู้บริหาร จานวน 5 คน มีครูผู้สอน จานวน -29 คน รวมทั้งหมด จานวน -24 คน
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 20 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 46 อัตรา ,ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่ครูเกิน จานวน 7 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 22 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี
จานวน 13 โรง
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2572 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดโรงเรียนที่มี นักเรียน 250 คนขึ้นไป
มีโรงเรียนจานวน 27 โรง มีนักเรียน จานวน 10,847 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จานวน
38 คน มีครูผู้สอน จานวน 477 คน รวมทั้งหมด จานวน 515 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหาร
จานวน 42 คน มีครูผู้สอน จานวน 512 คน รวมทั้งหมด จานวน 554 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ที่
ขาด,เกินมีผู้บริหาร จานวน -4 คน มีครูผู้สอน จานวน -35 คน รวมทั้งหมด จานวน -39 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาด จานวน 16 โรง และจานวนครูที่ขาด จานวน 51 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ครูเกิน
จานวน 5 โรง และจานวนครูที่เกิน จานวน 12 อัตรา และจานวนโรงเรียนที่ครูพอดี จานวน 6 โรง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,024 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 190 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,351 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,541 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,377 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,561 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน มี
ผู้บริหารทั้งหมด จานวน 6 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน -26 คน รวมทั้งสิ้น จานวน -20 คน ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูขาดทั้งหมด จานวน 49 โรง และจานวนครูที่ขาดทั้งหมด จานวน 115 อัตรา ข้อมูล เฉพาะ
โรงเรี ย นที่ครู เกิน ทั้งหมด จานวน 38 โรง และจานวนครูที่เกินทั้งหมด จานวน 95 อัตรา และจานวน
โรงเรียนที่ครูพอดีทั้งหมด จานวน 96 โรง
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ความขาดอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จาแนก
รายวิชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 15 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 17 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 5 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
8. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
9. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
10. สาขาวิชาดนตรีสากล ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
11. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
12. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
13. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการจานวน 3 อัตรา
14. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 10 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
15. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน 3 อัตรา
16. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
สรุปรวมขาดครูทงั้ สิ้น จานวน 70 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 58 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 12
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 8
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 22
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 19
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 6
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 8
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 5
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 5
10.สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 2
11.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 3
12.สาขาวิชาดนตรีสากล ขาดครู จานวน 2
13.สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 14.สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 1
15.สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 2
16.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขาดครู จานวน 1
17.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 9

อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 9 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 24 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 12 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 9 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 11 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
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18.สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
19.สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน 3 อัตรา
17.สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 108 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 89 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 8 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 10 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 18 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 26 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 18 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 18 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 19 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 9 อัตรา
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
10. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
11. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
13. สาขาวิชาดนตรีสากล ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
14. สาขาวิชานาฎศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
17. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการจานวน 3 อัตรา
18. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 13 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
19. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
20. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน 3 อัตรา
21. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
22. สาขาวิชาการเงิน/บัญชี ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 121 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 92 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 10
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 14
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 19
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 25
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 8
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 7
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 9
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 3
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 4

อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน

12
17
14
13
5
15
2
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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10. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
14. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการจานวน 3 อัตรา
17. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 11 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
18. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
19. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน - อัตรา
20. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน 3 อัตรา
21. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
22. สาขาวิชาบรรณารักษ์ ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 125 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 93 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 19 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 18 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 14 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 23 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 14 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 4 อัตรา
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 13 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 9 อัตรา
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 6 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
10. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
11. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
14. สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
17. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 13 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
18. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
19. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน 4 อัตรา
20. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
21. สาขาวิชาบรรณารักษ์ ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
22. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการจานวน -อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 133 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 88 อัตรา
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ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 13 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 10 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 20 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 18 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 22 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 25 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 20 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 11 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 13 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
7. สาขาวิชาเคมี ขาดครู
จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
8. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 18 อัตรา
9. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 4 อัตรา
10. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 6 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
11. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
12. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
14. สาขาวิชาดนตรีสากล ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
16. สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
17. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
18. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 7 อัตรา
19. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
20. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน 3 อัตรา
21. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 146 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 110 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 11 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 16 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 27 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 15 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 24 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 14 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
7. สาขาวิชาเคมี ขาดครู
จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
8. สาขาวิชาชีววิทยา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ ขาดครู
จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
10. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 11 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 12 อัตรา
11. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
12. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
13. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
14. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
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15. สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
16. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
17. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
18. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
19. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 4 อัตรา
20. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
21. สาขาวิชาภาษาเมียนมาร์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
22. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จาวน 5 อัตรา
23. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 137 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 92 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2565 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 7 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 19 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 23 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 18 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 24 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 14 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 10 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 0 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 8 อัตรา
7. สาขาวิชาเคมี ขาดครู
จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
8. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 10 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 9 อัตรา
9. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
10. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 5 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
11. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
14. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
16. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
17. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
18. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
19. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
20. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
21. สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 137 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 92 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2566 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 11
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 11
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 24
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 23

อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน
อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน

3
14
18
10
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อัตรา
อัตรา
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5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
10. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
14. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
15. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
16. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
17. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
18. สาขาวิชาบรรณารักษ์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 129 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 65 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2567 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 25 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 20
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 22 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 8
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 10 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 5 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 4
7. สาขาวิชาเคมี ขาดครู
จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 8. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2
9. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 10. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3
11. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 13. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1
14. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3
15. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3
16. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 4
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 125 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 49
ปีกำรศึกษำ 2568 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 11 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 9
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 20 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 19 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6
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5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 6 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 10 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
10. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
11. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาดนตรีสากล ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
14. สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
17. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 17 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
18. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
19. สาขาวิชาบรรณารักษ์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทงั้ สิ้น จานวน 121 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 33 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2569 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 18 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 25 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 18 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 5 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
7. สาขาวิชาชีววิทยา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
8. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 10 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
9. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
10. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 4 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
11. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
13. สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
14. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
16. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 14 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
17. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
18. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
19. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
20. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
21. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 125 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 24 อัตรา
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ปีกำรศึกษำ 2570 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 5 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 25 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 6 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 24 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 5 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
7. สาขาวิชาเคมี ขาดครู
จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
8. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 5 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
10. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
11. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
14. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
15. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
16. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 15 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
17. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
18. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
19. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
20. สาขาวิชาบรรณารักษ์ ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 120 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 19 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2571 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 4 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 23 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 21 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 9 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 12 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
10. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
11. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 17 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 3 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 118 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 17 อัตรา
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ปีกำรศึกษำ 2572 พบว่า
1. สาขาวิชาปฐมวัย ขาดครู
จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 4 อัตรา
2. สาขาวิชาประถมศึกษา ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
3. สาขาวิชาภาษาไทย ขาดครู จานวน 26 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 3 อัตรา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขาดครู จานวน 23 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 2 อัตรา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขาดครู จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขาดครู จานวน 7 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา ขาดครู จานวน 8 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
8. สาขาวิชาสุขศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
9. สาขาวิชาพลศึกษา ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
10. สาขาวิชาศิลปศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
12. สาขาวิชาดนตรีไทย ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
13. สาขาวิชานาฏศิลป์ ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
14. สาขาวิชาเกษตรกรรม ขาดครู จานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
15. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขาดครู จานวน 17 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
16. สาขาวิชาภาษาจีน ขาดครู จานวน 2 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
17. สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ขาดครูจานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
18. สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ขาดครูจานวน - อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา
19. สาขาวิชาการเงิน/บัญชี ขาดครู จานวน 1 อัตรา ครูเกษียณอายุราชการ จานวน - อัตรา
สรุปรวมขาดครูทั้งสิ้น จานวน 115 อัตรา รวมครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จานวน 13 อัตรา
สภำพอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 15 ปี (ปีกำรศึกษำ 2558-2572)
อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,180 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,535 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,726 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,465 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,653 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 3 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน 70 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 58 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน 56 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.39
อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,745 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,518 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,709 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,480 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,669 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 2 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน 38 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 89 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -8 อัตรา ,
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -0.48
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อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,922 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,487 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,678 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 189 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,473 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,662 คน ,ข้อมูลโรงเรี ยนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 2 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน 14 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 92 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -35 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -2.11
อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,865 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,460 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,651 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 190 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จานวน 1,4605 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,650 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารที่ขาด,เกิน
มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 1 คน มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 0 คน ,มีครูเกษียณ รวมทั้งหมด จานวน 93
อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -51 อัตรา และร้อยละ
ขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.09
อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,180 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,439 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,630 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 192 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,456 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,648 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน -1 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -17 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 88 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -65 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.94
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,992 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,414 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,605 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 188 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,454 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,642 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 3 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -40 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จ านวน 110 อั ต รา,มี พ นั ก งานราชการ(ครู ผู้ ส อน) ทั้ ง หมด จ านวน 41 อั ต รา ขาด-เกิ น สุ ท ธิ
จานวน -106 อัตรา และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -6.46
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 25,650 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,393 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,584 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,438 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,645 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีค รู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 4 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -45 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
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จานวน 92 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -92 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -5.66
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,345 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,386 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,577 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 187 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,427 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,614 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 4 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -41 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 88 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -84 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -5.20
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 24,081 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,374 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,565 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,419 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,605 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -45 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 65 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -64 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.99
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,851 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,365 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,556 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,413 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,599 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -48 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 49 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -51 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -3.19
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,649 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,360 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,551 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,407 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,593 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริ ห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -47 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 33 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -34 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -2.13
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2569 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,540 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,357 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,548 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 186 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,409 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,595 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
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มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 5 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -52 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 24 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -30 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -1.88
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2570 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,308 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,355 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,546 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 185 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,397 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,582 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 6 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -42 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 19 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -14 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -0.88
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2571 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,155 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,353 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,543 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,386 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,570 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ขาด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 6 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -33 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 17 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน -3 อัตรา
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ -0.19
อัตรากาลั งข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2572 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด จานวน 183 โรง มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 23,024 คน
ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารทั้งหมด จานวน 191 คน มีครูผู้สอน ทั้งหมดจานวน 1,351 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,541 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารทั้งหมดจานวน 184 คน มีครูผู้สอน
ทั้งหมด จ านวน 1,377 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 1,561 คน ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริห ารที่ข าด,เกิน
มี ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด จ านวน 6 คน มี ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หมด จ านวน -26 คน ,มี ค รู เ กษี ย ณ รวมทั้ ง หมด
จานวน 13 อัตรา,มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ทั้งหมด จานวน 41 อัตรา ขาด-เกินสุทธิ จานวน 8 อัตรา ,
และร้อยละขาด-เกินสุทธิ ร้อยละ 0.51
สรุปความต้องการครูตามสาขาวิชาที่ขาด (โรงเรียนที่ขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.) 15 ปี (พ.ศ. 25582572)
ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา

มีความต้องการครู จานวน 15 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 4 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 14 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 9 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 5 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 3 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 4 อัตรา
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9. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 10 อัตรา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
14. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
มีความต้องการครู จานวน 12 อัตรา
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน 22 อัตรา
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน 19 อัตรา
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน 6 อัตรา
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 5 อัตรา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 5 อัตรา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 3 อัตรา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
12. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
14. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 9 อัตรา
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
17. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
13. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

9
10
26
18
9
7
14
1
4
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

145

14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 13 อัตรา
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน 3 อัตรา
16. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
17. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
18. ความต้องการครูสาขาวิชาการเงิน/บัญชี
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
16. ความต้องการครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
17. ความต้องการครูสาขาวิชาบรรณรักษ์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

10
14
19
25
8
7
9
3
4
3
3
1
1
11
1
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
14. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

9
12
18
23
12
9
13
1
6
4
1
2
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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15. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน 2
16. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีความต้องการครู จานวน 2
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 13
18. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1
19. ความต้องการครูสาขาวิชาบรรณรักษ์
มีความต้องการครู จานวน 2
20. ความต้องการครูสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความต้องการครู จานวน 4

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีสากล
14. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
15. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
16. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

13
20
22
20
9
13
2
14
4
6
1
3
1
1
2
1
12
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาชีววิทยา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาฟิสิกส์
10. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

4
14
27
24
12
7
1
1
1
11
2
9

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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13. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
14. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน - อัตรา
15. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
16. ความต้องการครูสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
17. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
18. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
19. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 12 อัตรา
20. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
21. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาเมียนมาร์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
22. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2565 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
14. ความต้องการครูสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
15. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
16. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
19. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว
20. ความต้องการครูสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

8
14
23
24
10
8
1
10
3
5
2
4
1
1
1
1
14
2
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2566 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

11
11
24
23
9
8

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
14. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มีความต้องการครู จานวน 12 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 3 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 12 อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2567 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

9
12
25
22
10
5
1
12
2
7
2
1
1
14
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2568 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

11
12
20
19
9
6
10
2
4
2
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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13. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีไทย
14. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
15. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
18. ความต้องการครูสาขาวิชาบรรณารักษ์

มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 17 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2569 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
มีความต้องการครู จานวน
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
มีความต้องการครู จานวน
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มีความต้องการครู จานวน
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
7. ความต้องการครูสาขาวิชาชีววิทยา
มีความต้องการครู จานวน
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
9. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
10. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
11. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
12. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
มีความต้องการครู จานวน
13. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน
14. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน
15. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน
18. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มีความต้องการครู จานวน
19. ความต้องการครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มีความต้องการครู จานวน
20. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน
21. ความต้องการครูสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว มีความต้องการครู จานวน
ปีกำรศึกษำ 2570 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาเคมี
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา

8
18
25
18
7
5
1
10
2
4
2
1
1
2
2
14
1
1
1
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 25 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 24 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 5 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 5 อัตรา
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10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
มีความต้องการครู จานวน 3 อัตรา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาทัศนศิลป์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
12. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
13. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
14. ความต้องการครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
15. ความต้องการครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
16. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 15 อัตรา
17. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
18. ความต้องการครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
19. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
20. ความต้องการครูสาขาวิชาการเงิน/บัญชี
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2571 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาเกษตรกรรม
12. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน

มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน
มีความต้องการครู จานวน

ปีกำรศึกษำ 2572 พบว่า
1. ความต้องการครูสาขาวิชาปฐมวัย
2. ความต้องการครูสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาไทย
4. ความต้องการครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ความต้องการครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ความต้องการครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ความต้องการครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ความต้องการครูสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ความต้องการครูสาขาวิชาพลศึกษา
10. ความต้องการครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ความต้องการครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา
12. ความต้องการครูสาขาวิชานาฏศิลป์

มีความต้องการครู จานวน 7 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 26 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 23 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 7 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 7 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 8 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
มีความต้องการครู จานวน 2 อัตรา

8
12
23
21
9
7
12
1
3
1
1
17
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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13. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความต้องการครู จานวน 17 อัตรา
14. ความต้องการครูสาขาวิชาภาษาจีน
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
15. ความต้องการครูสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
16. ความต้องการครูสาขาวิชาการเงิน/บัญชี
มีความต้องการครู จานวน 1 อัตรา
สรุปจานวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาที่สอน 15 ปี (พ.ศ. 2558 - 2572)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
จานวน 5 อัตรา
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
จานวน 17 อัตรา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 5 อัตรา
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 6 อัตรา
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 5 อัตรา
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวน 6 อัตรา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีสากล
จานวน 1 อัตรา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
จานวน 1 อัตรา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
จานวน 3 อัตรา
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
จานวน 3 อัตรา
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว
จานวน 1 อัตรา
ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีไทย
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา

จานวน 8 อัตรา
จานวน 18 อัตรา

9
24
12
9
5
11
1
6
3
1
6
3
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีศึกษา
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
14. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
15. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

18
19
2
2
9
3
1
1
1
3
1
3
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12
17
14
13
5
15
2
1
2
6
3
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
19
14
14
2
4
9
1
2
2
5

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
14. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
15. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว
16. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาบรรณารักษ์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
2
4
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
14. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10
18
25
11
3
3
18
4
3
1
3
7
3
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

11
16
15
14
3
1
12
2
6
1
4
5
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2565 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา

จานวน 7 อัตรา
จานวน 19 อัตรา
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3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

18
14
8
9
1
2
1
1
5
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2566 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
13. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
14
18
10
1
5
1
1
1
1
6
6
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ปีกำรศึกษำ 2567 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
5
20
8
1
2
3
1
3
6
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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ปีกำรศึกษำ 2568 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาศิลปศึกษา
10. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
11. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปีกำรศึกษำ 2569 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสุขศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาดนตรีศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปีกำรศึกษำ 2570 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
ปีกำรศึกษำ 2571 พบว่า
1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาพลศึกษา
9. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
9
3
6
1
2
1
2
2
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
3
3
5
2
3
2
1
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
5
6
2
2
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
4
3
1
1
1
3
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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1. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาปฐมวัย
2. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาภาษาไทย
4. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเกษตรกรรม
6. ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
2
3
2
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

5.2 ข้อเสนอแนะ
1. น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปจั ด ท าแผนความต้ อ งการครู พื้ น ฐาน แผนระยะสั้ น และระยะยาวของพื้ น ที่
การศึกษา
2. นาไปใช้กาหนดการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง ความต้องการรายวิชาทดแทน เพื่อรองรับ
ความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่อัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. น าไปเป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท าแผนความต้ อ งการครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นาวิธีการไปใช้กับบุคลกรทางการศึกษาอื่นๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นของโรงเรียนใน
การจัดทาแผนความต้องการบุคลากรนั้น
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