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กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ของโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ น ำไปใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังคน พัฒนำก ำลังคนในโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ ให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ของสถำนศึกษำ ได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรจัดท ำแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี ท ำให้โรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ สำมำรถคำดคะเนได้ว่ำ ในอนำคตในช่วงระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ 
จะมีกำรใช้อัตรำครูและวิชำเอกท่ีขำดแคลน ต ำแหน่งใด จ ำนวนเท่ำใด จึงจะเหมำะสมกับกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำและสร้ำงคุณภำพของผู้เรียน ทำงโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ จึงจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนข้ึน  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

เหตุผลความเป็นมา  
1.ความส าคัญอัตราก าลังบุคลากร  

ปัจจุบันทุกหน่วยงำนไม่ว่ำภำครัฐหรือเอกชนให้ควำมส ำคัญกับ “คน” โดยถือว่ำเป็น  
ทรัพยำกรอันมีค่ำท่ีสุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย ก ำลังคนเป็นทรัพยำกรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สำมำรถน ำมำทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจำก
ศักยภำพของแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้นหัวใจส ำคัญในกำรด ำเนินกำรงำนของหน่วยงำนจึงขึ้นอยู่กับ 
“คุณภำพของคนและ  จ ำนวนก ำลังคนที่เหมำะสม”  

กำรวำงแผนก ำลังคน คือ กระบวนกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรก ำลังคนในองค์กำรล่วงหน้ำ  
ว่ำต้องกำรอัตรำก ำลังประเภทใด ระดับใด จ ำนวนเท่ำใดและต้องกำรเมื่อใด นอกจำกนี้ กำรวำงแผนก ำลังคน
ยังรวมไปถึงกำรเปรียบเทียบก ำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำมีจ ำนวนและประเภทบุคคล
ตรงตำมควำมต้องกำร โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตำมควำมจ ำเป็นของงำนและต้องพร้อม ใช้งำนทันทีเมื่อ
หน่วยงำนต้องกำร ดังนั้น กำรวำงแผนก ำลังคนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็น
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดอัตรำก ำลังคนให้เหมำะสม ทั้งปริมำณและคุณภำพ ในระยะเวลำที่เหมำะสมตำม
ควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งทีเ่หมำะสมตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  

กำรวำงแผนก ำลังคนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกจะวำงแผน  
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำแล้ว ยังต้องวำงแผนก ำลังคนเพ่ือใช้ก ำลังคนให้ได้ประโยชน์ 
สูงสุดด้วย กล่ำวคือ จะต้องมีกำรวำงแผนกำรกระจำยก ำลังคนหรือเริ่มวำงแผนก ำลังคนตั้งแต่ระดับ 
สถำนศึกษำ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ำข้ำรำชกำรครูในระดับโรงเรียนหลำยโรงเรียนมีสภำพอัตรำก ำลัง ที่ขำดแคลน 
ในขณะที่ภำพรวมของอัตรำก ำลังไม่ได้สะท้อนภำพดังกล่ำว และหำกพิจำรณำในรำยละเอียด เกี่ยวกับ
สำขำวิชำที่ข้ำรำชกำรครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำพบว่ำ บำงสำขำวิชำขำดแคลนครูเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น กำร
วำงแผนก ำลังคนส ำหรับข้ำรำชกำรครูจึงควรแก้ปัญหำในเรื่องจ ำนวนและคุณภำพของข้ำรำชกำรครู ใน
สถำนศึกษำ  
 
2.อ ำนำจหนำ้ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 



มำตรำ 23 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่  
(1) พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ

ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งกำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลัง ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  

มำตรำ 26 ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีอ ำนำจและหน้ำที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  

(2) เสนอควำมต้องกำรจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่ง ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ กำรศึกษำพิจำรณำ  

มำตรำ 41 ต ำแหน่งขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะมีในหน่วยงำนกำรศึกษำใดจ ำนวน
เทำ่ใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งอย่ำงใดให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  
3. ผลกระทบจากความขาดแคลนหรือความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร  

กำรบริหำรอัตรำก ำลังที่ล้มเหลวได้สร้ำงปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ ส่งผลกระทบ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ ท ำให้นักเรียนไม่ได้รับควำมเสมอภำคในโอกำส ทำงกำรศึกษำที่จะ
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงครบถ้วน และส่งผลกระทบทำงอ้อมที่มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จ ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มำก ได้แก่ ขวัญก ำลังใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนในสถำนศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียนที่ขำด
แคลนครูที่ต้องปฏิบัติงำนรองรับนโยบำยจำกหน่วยงำนบังคับบัญชำ ด้วยศักยภำพที่เต็มไปด้วยข้อจ ำกัดน ำไปสู่
ควำมขัดแย้งในกำรบริหำรงำนบุคคลในทุกด้ำน  

ดังนั้น กำรวำงแผนอัตรำก ำลังให้เหมำะสมเป็นธรรม รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปัญหำกำร
ขำดแคลนอัตรำก ำลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปัญหำ ในระยะสั้นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 
สภำพปัจจุบัน/ปัญหำ  
สภำพปัจจุบัน  

ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนอัตรำก ำลังของโรงเรียนใน
ภำพรวมมีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด จ ำนวน  -  อัตรำ  

ปัญหาในการวางแผนก าลังคน  
1. กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูฯ โดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน ทั้งกรณีต ำแหน่ง

ว่ำงและต ำแหน่งที่มีคนครอง ด ำเนินกำรได้น้อยมำก เนื่องจำกมีต ำแหน่งว่ำงน้อย และผู้ประสงค์ขอย้ำยโดย
กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน มีน้อยมำก  

2. โรงเรียนได้ครูสำขำวิชำเอกไม่ตรงตำมควำมต้องกำร และควำมขำดแคลน  
3. โรงเรียนที่มีครูสำขำวิชำเอกเกินควำมต้องกำรของโรงเรียนไม่ยื่นค ำร้องขอย้ำย 
 
 



วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือก ำหนดมำตรกำรรองรับควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังครูจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร และกำร

ย้ำยกลับภูมิล ำเนำ และเสียชีวิต  
2. เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์สูงสุด  
3. เพ่ือให้โรงเรียน มีอัตรำก ำลังเพียงพอครบตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด และได้รับจัดสรร ครูสำขำ

วิชำเอกตำมที่โรงเรียนต้องกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ ด ำเนินกำรตำมแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2564 ดังนี้  
 
2.1 วิสัยทัศน์  

“เป็นโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีมำตรฐำน ครูผู้บริหำรเป็นมืออำชีพ ตำมแนวทำงโรงเรียน สุข
ภำวะ น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมรำโชบำยของ ร.10 สู่กำรปฏิบัติ ให้ผู้เรียน มีจิต
สำธำรณะ สำมัคคี มีวินัย มีทักษะชีวิตและอำชีพ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน”  
 
2.2 พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
2. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  
3. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ  
4. ส่งเสริมผู้บริหำร ครู และผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและรักษ์  

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5. พัฒนำครูให้ปรับกระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนเน้นกำรมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
โรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ ได้ด ำเนินกำรด้ำนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 
3.1 วำงแผนอัตรำก ำลังและควำมต้องกำรเอกทดแทน ในปี 2562-2564 

 
 

 
 

ปี พ.ศ. 2562 
ล ำดับที่ รำยชื่อบุคลำกร ควำมต้องกำรเอกทดแทน 

1 นำงสำวพรทิพย์  ชำติงำม พลศึกษำ 
2 นำงสำวพุทธชำติ ศิริรำช คอมพิวเตอร์ 
3 นำงสำวกรรณำภรณ์  พุฒชงค์ ภำษำไทย 

   
   

ปี พ.ศ. 2563 
ล ำดับที่ รำยชื่อบุคลำกร ควำมต้องกำรเอกทดแทน 

1 นำงกำญจน์กนก รัตนดำรำโชค ประถมศึกษำ 
2 นำยสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้ำ คอมพิวเตอร์ 
3 นำงสรัลชนำ นิ่มวำศ ประถมศึกษำ / เกษตร 

   
   

ปี พ.ศ. 2564 
ล ำดับที่ รำยชื่อบุคลำกร ควำมต้องกำรเอกทดแทน 

   
   
   
   
   



ส่วนที ่4 
สรุปและข้อเสนอแนะ  

สรุป 
โรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ สำมำรถบริหำรอัตรำก ำลังโดยกำรวำงแผนล่วงหน้ำตั้งแต่ปี 2562-2564  

เพ่ือทดแทนอัตรำก ำลังที่เกษียณ เพื่อให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังของโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งนี้ได้วิเครำะห์ปัจจัยส ำคัญ ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัด จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ 
พิจำรณำ ดังนี้  
 
4.1 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.1.1 นโยบำยจ ำกัดขนำดก ำลังคนภำครัฐ ไม่มีกำรเพ่ิมจ ำนวนอัตรำต ำแหน่งข้ำรำชกำรตำมจ ำนวน 
ปริมำณงำนที่เพ่ิมข้ึน  

4.1.2 ระบบค่ำตอบแทนข้ำรำชกำรครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท ำให้มีรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำย 
และเพ่ิมภำระหนี้สินส่วนตัวของข้ำรำชกำรมำกข้ึน  

4.1.3 กระบวนกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนต ำแหน่งว่ำงมีควำมล่ำช้ำ ใช้เวลำนำน 
เนื่องจำกมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนมำกเกินไป  

 
4.2 จุดที่ควรพัฒนา  

4.2.1 ให้ควำมส ำคัญกับแผนอัตรำก ำลังที่มีอยู่ โดยน ำไปแผนไปใช้แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครูให้ 
เกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม  

4.2.2 พัฒนำบุคลำกรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  
 

4.3 ข้อเสนอนะ  
4.3.1 บริหำรอัตรำก ำลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังครูจำกโรงเรียน ที่

มีครูเกินเกณฑ์ ไปก ำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ำกว่ำเกณฑ ์ 
4.3.2 รวมโรงเรียนขนำดเล็กที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเข้ำด้วยกัน บริหำรงำนในลักษณะกลุ่ม 

โรงเรียนโดยใช้ทรัพยำกรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดอัตรำก ำลังและกำรบริหำรจัดกำรใน 
ภำรกิจกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะช่วยลดปัญหำควำมขำด 
แคลนอัตรำก ำลังครูได้ระดับหนึ่ง  

4.3.3 ขอรับกำรจัดสรรต ำแหน่งครูเกษียณอำยุรำชกำรคืน เพ่ือน ำไปจัดสรรให้กับโรงเรียน ที่ประสบ
ปัญหำควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังครู และบรรจุครูที่จบสำขำวิชำเอกท่ีโรงเรียนต้องกำรและขำด แคลนซึ่ง
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล กำรคมนำคมไม่สะดวก  

4.3.4 คัดเลือกครูอัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำรที่ปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี เพื่อบรรจุ และ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู โดยคัดเลือกในสำขำวิชำเอกท่ีโรงเรียนต้องกำรและขำดแคลน  



4.3.5 ขอรับกำรจัดสรรอัตรำจ้ำงชั่วครำวครูรำยเดือน เพ่ือน ำไปจัดสรรให้กับโรงเรียน 
4.3.6 สนับสนุนและสงวนอัตรำว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร และจำกกำรลำออก ตำมโครงกำร

เกษียณอำยุก่อนก ำหนดไว้ เพ่ือบรรจุครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตร 5 ปี หรือนักเรียนทุนโครงกำรต่ำงๆ  
4.3.7 พัฒนำครูที่ปฏิบัติกำรสอนไม่ตรงกับสำขำวิชำเอก/โดยกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงขึ้น 


