
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา   5  ปี (ปีงบประมาณ  2563-2567)  ของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 186 
โรงเรียน จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษาและสาขาวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่มีความหลากหลายในการบริหารการจัดการ ของสถานศึกษาที่มีท้ังขนาดใหญ่ 
และขนาดเล็ก  ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาภายในสังกัด โดยคาดหวังว่า เอกสาร 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล จึงขอขอบคุณสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

1 ตุลาคม 2562 
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๑. หลักการและเหตุผล   

(1) ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมี
ค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ก าลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจาก
ศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจส าคัญในการด าเนินการงานของหน่วยงานจึง
ขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจ านวนก าลังคนที่เหมาะสม” 

(2)  การวางแผนก าลังคน คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้าว่า
ต้องการอัตราก าลังประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด  นอกจากนี้  การวางแผน
ก าลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวนและ
ประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจ าเป็นของงานและต้องพร้อม
ใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ  ดังนั้น การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินการจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในต าแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

             (3)  การวางแผนก าลังคนส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผนให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสถานศึกษาแล้ว  ยงัตอ้งวางแผนก าลังคนเพื่อใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย  กล่าวคือ  จะต้องมีการวางแผนการ
กระจายก าลังคนหรือเริ่มวางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรยีนหลาย
โรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลน  ในขณะที่ภาพรวมของอัตราก าลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว  และหากพิจารณาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่ส าเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  
การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคณุภาพของข้าราชการครู ในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2563 – 2567  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2567    ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา  5  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2563 – 2567   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานทางการศึกษาให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 5  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2563 – 2567  ดังนี้                        

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ที่เก่ียวข้อง 

  มาตรา  23  ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่    
(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลัง  



 

ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  มาตรา 26 ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีอ านาจและหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   (2) เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่ง  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
  มาตรา 41  ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหน่วยงานการศึกษาใด
จ านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใดให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  “ข้อ 8 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด” (1) อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 

๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
สามารถการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์อัตราก าลังที่
ก.ค.ศ.ก าหนด และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
    ๒.1.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาภายในสังกัด ว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
    ๒.1.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สามารถวางแผน
อัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล เกิดประโยชน์
ต่อสถานศึกษา ส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  
    ๒.1.5 เพ่ือให้สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงการวางแผน การวิเคราะห์อัตราก าลัง ภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด  



 

2.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขตร  สถานศึกษาในสังกัด มี
อัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ใน
หน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม
การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคญั  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ สถานศึกษาดังนี้ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะ
งานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน   มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของสถานศึกษา  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานสถานศึกษา  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

- สายงานผู้สอน  ได้แก่ ครู  ครูผู้ช่วย 
- สายงานส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้แก่ กลุ่มต าแหน่งข้าราชการตามมาตรา 

38 ค.(2)  
 พนักงานราชการ : ปฏิบัติงานการการสอนเสริมตามภารกิจของสถานศึกษา 

 มีหน้าที่ปฏิบัติงาน การสอน และสนับสนุนการสอน มีการจ้างหรือการก าหนดต าแหน่งให้มี ณ สถานศึกษาใด 
เป็นไปตามแผนอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยมีต าแหน่งดังนี้ 



 

          -  สายงานบริหารทั่วไป  ได้แก่ ต าแหน่งครูผู้สอน 
                                      -  สายงานบริการ  ได้แก่ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 

 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน : ปฏิบัติงานการการสอนเสริมในภารกิจรอง ภารกิจ
สนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  
หลักเกณฑ์การก าหนดลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ควรจะมีในสถานศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้มีอัตราจ้างรายเดือน หลากหลายประเภท เป็นไปตามขนาดของ
โรงเรียน ดังนี้ 

- ประเภทวิชาการ ได้แก่ ครูผู้สอน 
- ประเภทบริการ  ได้แก  พ่ีเลี้ยงเด็ก , ธุรการโรงเรียน , นักการภารโรง , 

แม่บ้าน ฯลฯ 
 

 

 

 

 

    
 
                               (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดต าแหน่ง  ในสถานศึกษา 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

57% 

10% 

5% 

28% 

แผนภูมิแสดงจ านวนของบุคลากรทางการศึกษา                       
ในสถานศึกษา สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 3 

ครูผู้สอน 

ผอ.ร.ร. 

พนกังานราชการ 

ลกูจ้างชัว่คราว 



 

โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก  

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างของสถานศึกษา เนื่องจากการจัดโครงสร้างของ
สถานศึกษา เป็นไปจ านวนอัตราก าลังจ านวนของเด็กนักเรียน ขนาดโรงเรียน ซึ่ง
ต าแหน่งหลักของทุกโรงเรียนต้องมี คือต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน 
ส าหรับต าแหน่งอัตราจ้างธุรการโรงเรียน , นักการภารโรง  ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระครูผู้สอนด้านงานธุรการ งานบริการทั่ว ๆ ไปภายใน
สถานศึกษา โดยภารงานรก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละสถานศึกษาให้มี
งาน 4 ส่วน คือส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง   

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษา จะมีสัดส่วนของข้าราชการครูที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ กับ
ข้าราชการครู ที่จะเกษียณอายุราชการในระหว่างปีงบประมาณ 2563-2567 
ดังนี้ 
 
ปีงบประมาณ 

จ านวนข้าราชการ
ในสถานศึกษา

(คาดหวัง) 

จ านวนข้าราชการที่จะเกษียณ 
คน คิดเป็นร้อยละ 

2563 1,250 93 7.44 
2564 1,240 110 8.87 
2565 1,230 85 6.91 
2566 1,220 71 5.82 
2567 1,210 65 5.37 

สัดส่วนของผู้ที่เกษียณอายุราชการของสถานศึกษา ภายในช่วง 5 ปี มีสัดสว่นลด
เรื่อยๆ จากปี 2565  ดังนั้นก าหนดต าแหน่งในสถานศึกษา ให้มีอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์
ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 – ๒๕๖7 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผน

อัตราก าลัง 5 ป ประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖3 – ๒๕๖4  ซึ่งประกอบดวย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นประธาน   รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ตัวแทนผู้อ านวยการโรงเรียน
ตัวแทนครูผู้สอน ทั้ง 5 อ าเภอ เปนคณะท างาน  ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล   
เปนเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 



 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  ตลอดจนสภาพปญหาของแต่ละสถานศึกษา 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 

กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน 
 3.2.๔ ก าหนดความตองการตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงอัตราจ้าง ในต าแหน่งต่าง ๆ  เกี่ยวกับจ านวนต าแหนงให

เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให เหมาะสมกับขนาด
โรงเรียน 

 3.2.6  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารงานบุคคล  การก าหนดอัตรา
ก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้สถานศึกษา  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้สถานศึกษาในสังกัด  สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถแก้ไขปัญหา ทีจ่ะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต ของสถานศึกษาในสังกัด  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ให้
สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติในแต่ละ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้



 

3.3.5 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ างมีประสิทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 – ๒๕๖7  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษา 
   3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน  
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 5 ปีของแต่ละสถานศึกษา และส่งคณะท างานเพื่อ

ปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 5 ปี ต่อ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 
   3.4.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประกาศใช้แผน

อัตราก าลัง 5 ปีของสถานศึกษาในสังกัด  ประจ างบประมาณ 2563 – 2567   
   3.4.๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เผยแพร่แผน

อัตราก าลัง 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. สภาพปัญหาของแต่ละสถานศึกษาและความต้องการครู  
    (ตามสาระวิชาการ ที่ขาดแคลนของแต่ละโรงเรียน) 

 ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา ท าการส ารวจส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในสถานศึกษาแต่
ละแห่งในสังกัด  พบปัญหาและความต้องการครู ตามสาระวิชาการเอก ที่ขาดแคลนของแต่ละโรงเรียนในสังกัด  ปี  
ประจ าปี 2563 – 2567 แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการของ
แต่ละโรงเรียน  ได้แก่ 

1.  ปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังคร ู
2.  ปัญหาอัตราก าลังครูที่มีอยู่ ไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 
3.   ปัญหาขาดแคลนอัตราก าลัง ด้านสนับสนุนการศึกษา 
4.   ปัญหาที่การก าหนดอัตราก าลังในสถานศึกษา ขนาดเล็ก ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
5.  ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น งบประมาณ นโยบายการพัฒนา 

ที่ทับซ้อนกันกับการจัดการศึกษา 
     6.   ปัญหาการจัดหาอัตราก าลัง ชดเชย อัตราที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละแห่ง 

1. ความต้องการด้านบุคลากรทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการ ในแต่ละปี ให้ทันการเปิดภาคเรียน 
2. การก าหนดต าแหน่งครูผู้สอน ให้ตรงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสม แต่ในความเป็นจริง 
ปัจจุบัน และอนาคตอีก 5 ปี สัดส่วนดังกล่าวเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอัตราก าลังในปัจจุบัน 
ของแต่ละสถานศึกษา มีวิชาเอกท่ีไม่ตรงที่เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก  ดังนั้น สถานศึกษาในระดับประถม 
ศึกษา จึงต้องการวิชาเอกเพ่ิมเติมในวิชาเอกประถมศึกษา และวิชาเอกปฐมวัย เพ่ิมข้ึนในทุกแห่ง 

3. การก าหนดสัดส่วนครู:นักเรียน  ปัจจุบันในระดับประถม ครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน ซึ่งถือว่าสูง 
ควรจะมีครูเพิ่มอีก 1 คนในแต่ละห้อง 

 

 



 

วิสัยทัศน์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 “ครูมุ่งมั่น ปันคุณภาพ” 

1. คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. คุณภาพครู บุคลากร 

3. คุณภาพนักเรียน 
 

 

 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
      การจัดท าแผนอัตราก าลัง ของสถานศึกษาในสังกัด   

                ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 
2563 – 2567   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา “ครูมุ่งมั่น ปั้นคุณภาพ”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และค่านิยมร่วม FIT ซึ่งผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (นายสนอง สุดสะอาด) อันประกอบด้วย F = Fairness(ยุติธรรม)  I = Integrity 
(ซื่อสัตย์)  T = Team practice(ปฏิบัติงานเป็นทีม)  ในการขับเคลื่อนการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น    เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัด มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  การวิเคราะห์ภารกิจ ในการวางแผนอัตราก าลัง มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ
และแผนอัตราก าลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 



 

ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา ก าหนดจ านวน
อัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าจัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอแผนอัตรา
เพ่ือขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษา น าแผนที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และสเนอ
การเกลี่อัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   

6. กฎหมายระเบียบที่เกีย่วข้อง  
1. แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.คศ. 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ.  
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ยุทธศาตร์การบริหารงานบุคคล 4.0 ในการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. การบริหารอัตราก าลัง  
                 การบริหารอัตราก าลังเป็นน าข้อมูลอัตราก าลังเป็นการน าข้อมูลอัตราในปัจจุบันและข้อมูลความ
ต้องการแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้อัตราก าลังของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแผนอัตราก าลังที่ก าหนดโดยด าเนินตาม
ภารกิจงาน ดังนี้ 

1. การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมใหม่ 
2. การเกลี่ยอัตราก าลัง 
3. การจัดสรรอัตราก าลัง 
4. การปรับปรุงต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศกึษา และ สพป.จดัท าแผนเสนอความต้องการ 

เสนอคณะกรรมการสถานศกึษา และ กศจ. 

สพป. น าเสนอ สพฐ. 

สพฐ. (โดย ศธ.) น าเสนอ ค.ร.ม. 

กศจ. อนมุตัจิดัสรรต าแหนง่แล้ว เสนอขออนมุตัิตดัโอน

ต าต าแหนง่หรือก าหนดต าแหนง่ใหม ่

สพฐ. ขอก าหนดต าแหนง่ไป ก.ค.ศ. 

ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพป. น าเสนอ กศจ. จดัสรรต าแหนง่  

สพป.ด าเนินการสรรหาบคุคลเพอืบรรจหุรือแตง่ตัง้ใน

ต าแหนง่ที่ได้รับ ตามหลกัเกณฑ์วิธีการตอ่ 



 

 

 

2. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต าแหน่งครู) 
 

 

 

 

 

 

 

 
   ข้อสังเกตในการปฏิบัติ (เกลี่ยอัตราก าลัง) 

1) การตัดโอนต าแหน่งอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ.เป็นรายกรณีไป 

2) กรณีต าแหน่งว่าง ตัดโอนไปก าหนดในสถานศึกษาใหม่ต้องไม่ก่อนวันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
3) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง ให้ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว 

 

3. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและการตัดโอนต าแหน่งภายใน สพป.(ต าแหน่งครู) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ค านวณอตัราก าลงั

ข้าราชการครูในสถานศกึษา    

ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 

สพป.แจ้งสถานศกึษาต้น

สงักดั และสถานศกึษาที่รับ

ตดัโอนฯ 

สพท.แตง่ตัง้คณะกรรมการ

พิจารณากลัน่กรองการตดั

โอนฯ แล้วน าเสนอ กศจ.

ข้าราชการครูในสถานศกึษา

สพป.ค านวณอตัราก าลงั

ข้าราชการครูในสถานศกึษา    

ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 

สพป.สง่ส าเนาค าสัง่

ให้ส านกังาน ก.ค.ศ. 

สพป.ค านวณอตัราก าลงั

ข้าราชการครูในสถานศกึษา    

ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 

ศธจ. ออกค าสัง่ออกค าสัง่

ปรับปรุงการก าหนด

ต าแหนง่/ตดัโอนต าแหนง่ 

จดัท ารายละเอยีดเหตผุล

เสนอ กศจ. พิจารณาอนมุตั ิ
สพป.แจ้งสถานศกึษาต้น

สงักดั และสถานศกึษาที่รับ

ตดัโอนฯ 

สพป.สง่ส าเนาค าสัง่

ให้ส านกังาน ก.ค.ศ. 



 

   ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ (การปรับปรุงต าแหน่ง) 
1) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครูเป็นต าแหน่งรอง ผอ.ร.ร.  หรือต าแหน่งครูเป็นต าแหน่ง 

รองผอ.ร.ร   สพป.อาจแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือกลั่นกรองหาข้อมูลเหตุผล ความจ าเป็นสนับสนุน 
เสนอ กศจ. พิจารณาก็ได้ 

2) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู เป็น รอง ผอ.ร.ร. ต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3) ต าแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ต้องไม่ก่อนวันที่เกิดต าแหน่งว่าง 

 การวิเคราะห์งานแผนอัตราก าลัง แผนอัตราก าลังในสถานศึกษา 5 ปี( ปี 2563 -2567 ) ปรากฏ
รายละเอียดดังตารางวิเคราะห์อัตราก าลัง 

 

แนวทางการวางแผนกรอบอัตราก าลัง 5 ปี ของสถานศึกษาในสังกัด 
ระหว่างปี 2563 – 2567 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ของ
สถานศึกษา  ใช้จ านวนนักเรียนเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์อัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา  ดังนั้น ในระยะเวลา 
5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2563 – 2567  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีแนวโน้ม
ของอัตราก าลังครูลดลงเรื่อยๆ  เนื่องปริมาณของเด็กในวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ลดลง 
ดังนั้นการวางแผนอัตราก าลัง จึงวิเคราะห์ในภาพรวมในแต่ละปี สรุปดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 
จ านวนโรงเรียนที่ปีอัตราก าลัง 

ต่ ากว่าเกณฑ์ พอดีเกณฑ์ เกินเกณฑ์ 

2563 40 96 46 

2564 38 97 47 

2565 36 98 48 

2566 34 99 49 

2567 32 100 50 

 

 

 
 



 

 การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 เห็นว่า มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่
เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


