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แผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบานชุมแสง 

 
 

1. ความสำคัญและความหมาย 
ปจจุบันทุกหนวยงานไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสำคัญกับ “คน” โดยถือวาคนเปน

ทรัพยากรอันมีคาท่ีสุดเปนทุนมนุษย “Human Capital” ท่ีสงผลใหหนวยงานประสบความสำเร็จ
ตามเปาหมาย  กำลังคนเปนทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจและไมสามารถนำมาทดแทนกันไดแบบคนตอคน  
เนื่องจากศักยภาพของคนแตละคนมีความแตกตางกัน  ดังนั้นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของ
หนวยงานจึงข้ึนอยูกับ“คุณภาพของคนและจำนวนกำลังคนท่ีเหมาะสม” (สำนักงาน ก.พ. 2550: 1) 

สำนักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนอัตรากำลังคน  ไววา“การวางแผนกำลังคน  
หมายถึงการดำเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานดาน
กำลังคน  เพื่อนำไปสูกลวิธีท่ีจะใหไดกำลังคนในจำนวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานใน
เวลาท่ีตองการ  โดยมแีผนการใชและพัฒนากำลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  ท้ังนี ้
เพื่อธำรงรักษากำลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

การวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนบานชุมแสง  
เปนกระบวนการจัดอัตรากำลังคนใหเหมาะสมกับงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพของงาน  ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในตำแหนงท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท้ังนี้ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแกไขเพิ่มเติม กำหนดให ก.ค.ศ. จัดทำ
แผนกำลังคนสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแตละป ก.ค.ศ. จะกำหนดให 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานแผนกำลังคนเพื่อรวบรวมเปนขอมูลระดับประเทศ 
อีกครั้งหนึ่ง  นอกจากนั้นมาตรา 23 (1) กำหนดให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา  “กำหนด 
จำนวนและอัตราตำแหนงและเกล่ียอัตรากำลังใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล  
ระเบียบหลักเกณฑและวธิีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด”  และมาตรา 23 (7)  “จัดทำและพัฒนา 
ฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ดังนั้น การวางแผนอัตรากำลังขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จึงเปนเรื่องท่ีตองดำเนินการ 
 
2. วัตถุประสงค 
 การวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนบานชุมแสง มี
วัตถุประสงค ดังนี ้

2.1 เพื่อเปนขอมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2.2 เพื่อวางแผนอัตรากำลังใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา 

และหนวยงานทางการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑในดานปริมาณและความสามารถ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
 
 



  

3. แนวคิดในการวางแผนอัตรากำลังคน 
 กระบวนการวางแผนอัตรากำลังคน  มีองคประกอบสำคัญ 3 ดาน คือ 

3.1 กำลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน (Manpower Inventory)  โดยหนวยงาน 
ตองมีขอมูลกำลังคน  ท่ีเปนปจจุบันท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.2 การคาดหวังกำลังคนในอนาคต (Manpower Forecast) หนวยงาน 
ตองมีการคาดการณในอนาคตวาตองการบุคคลจำนวนเทาใด  ประเภทใดบาง ตลอดจน 
ระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติตาง ๆ  

3.3 แผนกำลังคน (Manpower Plans) เปนแผนเฉพาะท่ีใชแนนอนสำหรับ 
นำมาใชปฏิบัติ  เพื่อเสริมสวนท่ีขาดระหวางขอแตกตางท่ีเกิดข้ึนจากกำลังคนท่ีคาดการณและ
กำลังคนท่ีมีอยู 
 จากแนวคิดกระบวนการวางแผนกำลังคน สามารถนำมากำหนดแนวทางการวางแผน
อัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี ้

1. การกำหนดปริมาณงานในสถานศึกษา  แบงงานออกเปน 3 ดาน 
                     1.1 ปริมาณงานดานการบริหาร หมายถึงจำนวนช่ัวโมงปฏิบัติงานดานการบริหารใน
สถานศึกษาในหนึ่งสัปดาหของผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษา 
                     1.2 ปริมาณงานดานการสอน เปนปริมาณงานท่ีสามารถรวบรวมไดจากขอมูล
จำนวนนักเรียนในปจจุบัน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของทุกป) โดยนับจำนวนนักเรียนแยกตามระดับ 
ในแตละช้ันและแตละหองเรียน  สถิติการรับนักเรียนของสถานศึกษาหรือขอมูลการรับนักเรียน
ยอนหลัง 3 ปการศึกษา จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติงานสอนในหนึ่งสัปดาหของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตราจาง 
                    1.3 ปริมาณอื่น  หมายถึงปริมาณงานอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากงานดานการบริหาร
สถานศึกษา และปริมาณงานดานการสอน  ไดแก  จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 
ในหนึ่งสัปดาหของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และครูอัตราจาง   
ท่ีมีช่ัวโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 

2. การกำหนดปริมาณงานท่ีคนหนึ่งคน  ทำไดในหนึ่งหนวยเวลา 
การกำหนดปริมาณงานท่ีคนหนึ่งคน  ทำไดในหนึ่งหนวยเวลา  หมายถึง   

การกำหนดปริมาณงานประเภทตาง ๆ ในสถานศึกษา  ซึ่งไดแก  งานบริหารสถานศึกษา  งานสอน 
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู  และงานสนับสนุนการสอนซึ่งในการกำหนดปริมาณงานท่ีคนหนึ่งคน  
สามารถปฏิบัติไดในหนึ่งหนวยเวลาของการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษานี้  เปนการกำหนด
จากเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
4.  การวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 การวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเปนการ
กำหนดจากเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ดังนี้ 
 
 



  

4.1 เกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปจจุบัน ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี ้

                แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.
1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 

       -  นักเรียน  1 -20 คน มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   1  คน    
                            -  นักเรียน 21 -40 คน มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   2  คน     
                            -  นักเรียน 41 -60 คน มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   3  คน     
                            -  นักเรียน 61 -80 คน มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   4  คน 
                            -  นักเรียน 81 -100 คน มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   5  คน 
                            -  นักเรียน 101 -120 คน มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   6  คน   
        แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนข้ึนไป และจัดการเรียนการสอน  
อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 

อัตราสวน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน =       1  : 25   
จำนวนนักเรียน  :  หอง   =       30  : 1 
อัตราสวน (ประถม)    ครู  :  นักเรียน =       1  : 25   
จำนวนนักเรียน  :  หอง   =       40  : 1 

จำนวนครูปฏบัิติการสอน (ป) รวม  =  จำนวนครู(ป) อนุบาล  + จำนวนครู (ป) ประถมครู (ป) รวม 

 
ครู(ป)รวม = [(หองอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)]   +  [(หองประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]     

 2  2   

 

หรือ ครู (ป) รวม 
= 

[(หองอนุบาล x 30  + นักเรียนอนุบาล)]  + (หองประถม x 40 + นักเรียนประถม)    

 50  50  
 
 
 

 

 
  



  

จำนวนบุคลากรสายบริหาร  
  -  นักเรียน  121 - 359 คน       มีผูบริหารได   1  ตำแหนง 

-  นักเรียน  360 - 719 คน       มีผูบริหารได   1  ตำแหนง    มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได   1  ตำแหนง 
-  นักเรียน  720 - 1,079 คน     มีผูบริหารได   1  ตำแหนง    มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได   2  ตำแหนง 
-  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน   มีผูบริหารได  1 ตำแหนง     มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได   3  ตำแหนง 
-  นักเรียน  1,680 คนข้ึนไป      มีผูบริหารได   1  ตำแหนง    มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได   4  ตำแหนง   

 
เง่ือนไข  -  การคิดจำนวนหองเรียน (โดยใชจำนวนนักเรียน : หอง หารจำนวนนกัเรียน)  แตละช้ัน  
                 หากมีเศษต้ังแต 10 คนข้ึนไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง 
              -  การคิดจำนวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร  (0.5ข้ึนไปปดเปน 1 , ไมถึง 0.5 ปดท้ิง) 
 

แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนข้ึนไป และจัดการเรียนการสอน         
อ.1-ม.3 หรือ ป.1-ม.3   ดังนี้ 

อัตราสวน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 

                            จำนวนนักเรียน   :   หอง             =    30  : 1 
อัตราสวน (ประถม)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 
                           จำนวนนักเรียน   :    หอง             =    40  : 1 
อัตราสวน (มัธยม)      ครู : นักเรียน               =    1  : 20 
                           จำนวนนักเรียน   :    หอง             =    40  : 1 

จำนวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม  =  จำนวนครู (ป)อนุบาล  + จำนวนครู(ป)ประถม + จำนวนครู
(ป) มัธยม 

 

 

ครู(ป) รวม = [(หองอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)]   +  [(หองประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]   + (หองมัธยม x 2) 

 2  2   

 
หรือ ครู (ป) รวม = [(หองอนุบาล x 30  + นักเรียนอนุบาล  + (หองประถม x 40 + นักเรียนประถม  + (หองมัธยม x 2) 

 50  50   
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  

จำนวนบุคลากรสายบริหาร 
    -  นักเรียน  121 - 359 คน          มีผูบริหารได  1 ตำแหนง 
    -  นักเรียน  360 - 719 คน          มีผูบริหารได  1 ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได  1 ตำแหนง 
    -  นักเรียน  720 - 1,079 คน        มีผูบริหารได   1 ตำแหนง มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได  2  ตำแหนง 
    -  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน      มีผูบริหารได  1 ตำแหนง มี (รองฯ)  ผูชวยผูบริหารได  3  ตำแหนง 
    -  นักเรียน  1,680 คนข้ึนไป         มีผูบริหารได   1 ตำแหนง มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได   4  ตำแหนง 

 

เง่ือนไข   -  การคิดจำนวนหองเรียน (โดยใชจำนวนนักเรียน : หอง หารจำนวนนักเรียน)  แตละช้ัน  
                    หากมีเศษต้ังแต 10 คนข้ึนไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง 
                  - การคิดจำนวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร (0.5 ข้ึนไปปดเปน 1, ไมถึง 0.5 ปดท้ิง) 

ซึ่งโรงเรียนบานชุมแสงเปนแบบท่ี 3 คือมีนักเรียนแบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 
คนข้ึนไป และจัดการเรียนการสอน      
อ.1-ป.6   ดังนี้ 

อัตราสวน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 

                            จำนวนนักเรียน   :   หอง             =    30  : 1 
อัตราสวน (ประถม)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 
                           จำนวนนักเรียน   :    หอง             =    40  : 1 

จำนวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม  =  จำนวนครู (ป)อนุบาล  + จำนวนครู(ป)ประถม  
 
ครู(ป) รวม = 

[(หองอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)]   +  [(หองประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]   

 2  2   

 
หรือ ครู (ป) รวม = [(หองอนุบาล x 30  + นักเรียนอนุบาล  + (หองประถม x 40 + นักเรียนประถม  

 50  50 

 

จำนวนบุคลากรสายบริหาร 
     
         โรงเรียนบานชุมแสงมีผูบริหารได  1 ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได  1 ตำแหนง 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
4.2 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เปนหลักสูตรสรางกลยุทธ 
ใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีความสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลสังคมไทย  
ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลกปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสำนึกใน
ความเปนไทย  มีระเบียบ วินัยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  โดยกำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน
สำหรับกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซึ่งสถานศึกษาเพิ่มเติมไดตามความ
พรอมและจุดเนน  ดังนี ้

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
           ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6) จัดเวลาเรียนเปนรายป  เวลาเรียนท้ังหมดไม
เกิน  1,000 ช่ัวโมง/ป  โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกนิ 5 ช่ัวโมง 

5. วิธีดำเนินการ 
    5.1  การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา 
  5.1.1 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลท่ีใชในการจัดทำแผน ประกอบดวย 
  1) การจัดทำขอมูลนักเรียนและการจัดช้ันเรียน (10 มิ.ย.) 
  2) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกำหนดและแนวโนม 
การสูญเสียของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูชวยราชการและพนักงานราชการ 
อัตราจางช่ัวคราว) 
  3) ขอมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร 
  4) จำนวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
  5) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู (เทาจำนวนครู 
ท่ีขาดตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กำหนด) 
  6) ขอมูลพนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราวท่ีจางดวยเงินงบประมาณและเงิน
รายไดสถานศึกษา 
            5.1.2  สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรท้ังดานปริมาณและความสามารถ 
ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กำหนด โดยศึกษาแนวโนมการเพิม่หรือลดของจำนวนบุคลากรและประชากรวัย
เรียน รวมท้ังวิเคราะหหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 
 



  

5.1.3 จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 1 ป 3 ป และ/หรือ 5 ป โดยมีรายละเอียด 
แสดงความตองการท้ังในดานปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการดำเนนิการ 

5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
5.1.5 ใชเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา 
5.1.6 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลังโดย 

1) สถานศึกษาจัดหาอัตรากำลังตามอำนาจของสถานศึกษา เชน  
ใชงบประมาณของสถานศึกษาหรือประสานขอความรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณดานการจัดจางบุคลากร 

2) เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

5.2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.2.1 จัดทำขอมูลสารสนเทศดานอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑและความตองการ ดังนี้ 
       1)   ขอมูล 10 มิ.ย. ดานบุคลากรและจำนวนนักเรียนของสถานศึกษา 
       2)   ขอมูลดานวุฒิ วิชาเอกและความสามารถดานบุคลากร 
       3)   ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกำหนดและแนวโนม 

การสูญเสีย 
       4)   จำนวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

5) ขอมูลพนักงานราชการ  ตำแหนงครูผูสอน 
6) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู (เทาจำนวนคร ู

ท่ีขาด) 
5.2.2 จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 1 ป 3 ป หรือ 5 ป โดยมีรายละเอียด 

ความตองการท้ังดานปริมาณและความสามารถและวิธีการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5.2.3 เสนอแผนตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5.2.4 การวางแผนอัตรากำลังคนใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
5.2.5 ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังโดย 

1) ดำเนินการในสวนท่ีเปนอำนาจของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เชน การเกล่ียอัตรากำลัง  การจัดสรรอัตรากำลังครู  การยาย  การบรรจุแตงต้ัง  การรับโอน  และ
การพัฒนาบุคลากร  การของบประมาณการจางคร ู 

2) การเสนอความตองการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 



  

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การนำไปใชประโยชน 
การวางแผนอัตรากำลังสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา   

เปนประโยชนท่ีนำไปใชในเรื่องการบริหารงานบุคคลได  ดังนี้ 
    1. นำไปใชวางแผนกำหนดจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม  
สอดคลองกับปริมาณงานท่ีแทจริง 
    2. นำไปใชประกอบการแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  ไดตรงกับกลุมสาระท่ีตองการ 
    3. นำไปใชในการวางแผนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
      4. ฝายผลิตขาราชการครูสามารถนำไปวางแผนการผลิตขาราชการครูใหสอดคลองกับความ
ตองการใชอัตรากำลังคนในสถานศึกษา 
      5. นำไปใชในการจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อส้ินปงบประมาณ 
      6. นำไปใชในการจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีวางจากผลการ
เขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกำหนด) 

สถานศึกษาจัดทำขอมูลอัตรากำลังฯ/แผนพัฒนา 
อัตรากำลังฯ โดยใชขอมูล  10 มิถุนายน 

สถานศึกษารายงานขอมูลอัตรากำลัง สพท. 

สพท. ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 

สพท. ดำเนินการรายงานแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ สพฐ. 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ใหความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาอัตรากำลังฯ 

สพท.ตรวจสอบความถูกตองขอมูลฯ 

เสนอ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ 

สพฐ.จัดทำแผนอัตรากำลังคนขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 



  

      7. นำไปใชในการคัดเลือกสถานศึกษาเขารับการจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



  

มาตรการในการแกปญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบานชุมแสง 

...................................... 
 

1. วิเคราะหอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขาดแคลน 
2. สำรวจความตองการวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจางครูอัตราจางจาก อบต. เทศบาล 
4. ขอรับการสนับสนุนครูภูมิปญญาทองถ่ินชวยสอน 
5. ขอรับการสนับสนุนครูอัตราจางจากหนวยงานภาคเอกชน 
6. ขอรับการสนับสนุนจากชมรมครูเกษียณอายุราชการชวยสอน 
7. ขอรับการสนับสนุนครูพระจากวัดใกลสถานศึกษาชวยสอน 
8. จัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใหโรงเรียนท่ีขาดแคลนอัตรากำลัง 

กรณีเกษียณอายุราชการหรือขอลาออกตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสวนราชการ 
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