
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
การจัดทําแผนอัตรากําลัง ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ

วางแผนการใช้อัตรากําลังคน พัฒนากําลังคนในโรงเรียนแม่กุวิทยาคมให้สามารถดําเนินการตามภาระกิจของ 
สถานศึกษาได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  การจัดทําแผนอัตรากําลังทําให้โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สามาถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมี 
การใช้อัตราครูและวิชาเอกที่ขาดแคลนตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับการพัฒนาสถานศึกษา
และสร้างคุณภาพของผู้เรียน ทางโรงเรียนแม่กุวิทยาคมจึงไดจ้ัดทําแผนอัตรากําลังคนขึ้น   
      
 
 
 
 

  โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1  
บทน า 

เหตุผลความเป็นมา 
1. ความส าคัญอัตราก าลังบุคลากร  

ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสําคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า
ที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย กําลังคนเป็น
ทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนํามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมี 
ความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสําคัญในการดําเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ” คุณภาพของคนและ
จํานวน กําลังคนที่เหมาะสม”  
  การวางแผนกําลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกําลังคนในองค์การล่วงหน้าว่า 
ต้องการอัตรากําลังประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผนกําลังคนยัง
รวมไปถึงการเปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีจํานวนและประเภทบุคคลตรง
ตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจําเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อ
หน่วยงานต้องการ ดังนั้น การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
กระบวนการดําเนินการจัดอัตรา กําลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของหน่วยงานทาง การศึกษาในตําแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

 การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผนให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกําลังคนเพ่ือใช้กําลังคนให้ได้ 
ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเริ่มวางแผนกําลังคนตั้งระดับ 
สถานศึกษาซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากําลังที่ขาดแคลน 
ในขณะที่ภาพรวมของอัตรารําลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่ ข้าราชการครูที่สําเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการวางแผน
กําลังคน สําหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจํานวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา  
2. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่เก่ียวข้อง   
มาตรา 23 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กรศึกษามีอํานาจหน้าที่  
1. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานบุคคลระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

มาตรา 26 ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจและหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  



2. เสนอความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

มาตรา 41 ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหน่วยงานการศึกษาใดจํานวน
เท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใดให้เป็นไปตาที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

3. ผลกระทบจากความขาดแคลนหรือความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร  
การบริหารอัตรากําลังที่ล้มเหลวได้สร้างปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังในสถานศึกษาส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทําให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาที่จะได้รับ 
การศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อควาสําเร็จในการจัดการศึกษาอย่างมาก 
ได้แก่ ขวัญกําลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
ที่ต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชาด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจํากัดนําไปสู่ความ
ขัดแย้งในการ บริหารงานบุคคลในทุกด้าน  
  ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
ขาด แคลนอัตรากําลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปัญหาในระยะสั้นอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สภาพปัจจุบัน/ปัญหา  
 สภาพปัจจุบัน  

ปัจจุบันโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านอัตรากําลังของโรงเรียนในภาพรวม
มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 39 อัตรา ประกอบด้วย  

1. ผู้บริหาร 2 อัตรา 
2. ครูประจําการ  30 อัตรา  
3. ลูกจ้างประจํา 1 อัตรา 
4. พนักงานราชการ 1 อัตรา 
5. ครูอัตราจ้าง  1 อัตรา  
6. ครูธุรการ  1 อัตรา  
7. แม่บ้าน  2 อัตรา  
8. นักการภารโรง 1 อัตรา 

ปัญหาในการวางแผนอัตราก าลังคน  
1. การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูฯ โดยตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนทั้งกรณีตําแหน่งว่าง

และตําแหน่งที่มีคนครอง ดําเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีตําแหน่งว่างน้อย และผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัด
โอน ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนมีน้อยมาก  

2. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงความต้องการ   
3. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นคําร้องขอย้าย  

 



วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือกําหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากําลังครูจากการเกษียณอายุราชการและการย้าย 
กลับภูมิลําเนา   
  2. เพ่ือกําหนดแนวทางการบริการงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  
  3. เพ่ือให้โรงเรียน มีอัตรากําลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดและได้รับจัดสรรครูสาขา
วิชาเอกตามทีโ่รงเรียนต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2  
แนวทางการด าเนินงาน 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ดําเนินการตามแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
วิสัยทัศน์ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม นําหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ  
1. สร้างโอกาสและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  
เป้าประสงค์  

1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และได้รับ
การส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  

3. โรงเรียนมรีูปแบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 
Administrative Model 
กลยุทธ์  

1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 

Administrative Model  
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้ดําเนินการด้านอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 
งบประมาณ 2564- 2565  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
1. จ านวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นายวนิตย์   ตาคํา    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นางสาวแสงคาร  สิงหล้า   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  3. นางสาวเกษมณี  อุดทาสา   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นายวสันต ์   สิระใจ    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นายประสาร  ทะมา    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  3. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  4. นายเวทย์บพิตร  สุริยะมณี   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  5. นางสาวนุชิดา  ตั๋นทา    ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นางณิษา  สิริปัญญา    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  3. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า    ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  4. นางจุฑามาศ  ทาหว่างกัน   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  5. นางวรรณพร  อยู่มา    ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  6. นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐ   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  7. นางสาววนิดา  กันทะเอ้ย   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  8. นางสาวสิริพร  ยศบรรเทิง   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  3. นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  4. นางอมรรัตน์  เทียมแก้ว   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  5. นางสาวพันทิดา  ทาวงษ์   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
 
 



5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายสุรินทร์  เมืองง้า    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นายชนาวุธ  ตุ้ยดา    ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นายไผทพงศ ์ ภักดีรุจีรัตน์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นายชัยณรงค ์ รองงาม    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  3. นายสุพิศ  คํามูล    ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  1. นายจอมใจ  หมื่นนรา     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นางจุฬาลักษณ ์ โทนแก้ว   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  3. นางกัลยาณ ี เรืองฤทธิ์    ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
   4. นายปภพสรรค์  ราชเครือ   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  2. นางศันสินี   มูลวงษ์   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  3. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  4. นางสาวเขมนัช  แก้วคําเครือ   ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
  5. Mr. Lumasoc Chris Banataw  ครูประจํากลุ่มสาระฯ 
 
2. การวางแผนอัตราก าลังและความต้องการเอกทดแทน ในปี 2565  

2565 
ล าดับที่ รายช่ือบุคลากร ความต้องการเอกทดแทน 

1 นางศันสินีย์ มูลวงษ์ ภาษาอังกฤษ 
2 นายชัยณรงค์ รองงาม ดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4  
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สามารถบริหารอัตรากําลังโดยการวางแผนล่วงหน้า ตั้งแต่ปี 2564-2565    
เพ่ือทดแทนอัตรากําลังที่เกษียณ เพ่ือให้การบริการอัตรากําลังของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม บรรลุเป้าหมายทั้งนี้
ได้วิเคราะห์ ปัจจัยสําคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณา ดังนี้  
1. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
  1.1 นโยบายจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพ่ิมจํานวนอัตราตําแหน่งข้าราชการตามจํานวน
ปริมาณ งานที่เพ่ิมข้ึน  
  1.2 ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
และ เพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการครู  
  1.3 กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนตําแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานานเนื่องจาก
มี แนวปฏิบัติ ขั้นตอบการดําเนินงานมากเกินไป  
2. จุดที่ควรพัฒนา  
  2.1 ให้ความสําคัญกับแผนอัตรากําลังที่มีอยู่ โดยนําแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้เกิด 
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
  2.2 พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
3. ข้อเสนอแนะ  

3.1 บริหารอัตรากําลังครูที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากําลังครูจากโรงเรียนที่มีครู
เกิน เกณฑ์ไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ํากว่าเกณฑ์  
  3.2 รวมโรงเรียนขาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บรหารงานในลักษณะกลุ่มโรงเรียน
โดยใช้ ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริการจัดการในภารกิจ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะช่วยลดปัญหาความขาดแคลน
อัตรากําลังครูได้ระดับ หนึ่ง  

3.3 ขอรับการจัดสรรตําแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพ่ือนําไปจัดสรรให้กับโรงเ รียนที่ประสบ
ปัญหา ความขาดแคลนอัตรากําลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลนซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก  
  3.4 คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้า รับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน  

3.5 ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือนนําไปจัดสรรให้กับโรงเรียน  
  3.6 สนับสนุนและสงวนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ และจากการลาออกตามโครงการ 
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนดไว้ เพ่ือบรรจุครูพันธ์ใหม่ หลักสูตร 5 ปี หรือนักเรียนทุนโครงการต่าง ๆ   



  3.7 พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 


