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ส่วนที่  1 
 

บทนำ 

เหตุผลความเป็นมา 

1. ความสำคัญอัตรากำลังบุคลากร 

       ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสำคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าท่ีสุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมาย กำลังคนเป็นทรัพยากรทีม่ีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนำมาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจาก
ศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสำคัญในการดำเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ 
“คุณภาพของคนและจำนวนกำลังคนที่เหมาะสม” 

      การวางแผนกำลังคน คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในองค์การล่วงหน้าว่า
ต้องการอัตรากำลังประเภทใด  ระดับใด  จำนวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด  นอกจากนี้  การวางแผน
กำลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวนและ
ประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจำเป็นของงานและต้องพร้อมใช้
งานทันทีเม่ือหน่วยงานต้องการ  ดังนั้น การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นกระบวนการดำเนินการจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในตำแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว  ยังต้องวางแผนกำลังคนเพ่ือใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์
สูงสุดด้วย  กล่าวคือ  จะต้องมีการวางแผนการกระจายกำลังคนหรือเริ่มวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากำลัง 
ที่ขาดแคลน  ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากำลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว  และหากพิจารณาในรายละเอียด
เกีย่วกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่สำเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  
การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนและคุณภาพของข้าราชการครู  
ในสถานศึกษา 

2. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังใน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้สอดคล้องตามความต้องการและความจำเป็นของ
สถานศึกษา ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  โดยมีหน้าที่ 
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  1. กำหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครเูกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครตู่ำกว่าเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. กำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาเอก  
  3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกำหนด  
  4. กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด 
  5. กำหนดรูปแบบ  (Model)  และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  6. กำหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การเกลี่ยอัตรากำลังเป็นไปตามแนวทาง
และมาตรการที่กำหนด และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับการผลกระทบจากแนวทางและมาตรการ
ดังกล่าว  
  7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินการตามแนวทาง
และมาตรการที่กำหนด  
 
3. ผลกระทบจากความขาดแคลนหรือความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร 

          การบริหารอัตรากำลังที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง 
ในสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับ 
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาท่ีจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ต่อเนื่อง และครบถ้วน รวมทั้ง 
ส่งผลกระทบทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ได้แก ่ขวัญกำลังใจของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังคร ูซ่ึงต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบาย 
จากหน่วยงานบังคับบัญชา ภายใตศ้ักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจำกัด นำไปสู่ความขัดแย้งในการบริหารงาน 
บุคคลในทุกด้าน  

         ดังนั้น การวางแผนอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและเป็นธรรม บริหาร 
จัดการบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง รวมไปถึงการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
อัตรากำลังครใูนระยะสั้น จึงเป็นแนวทางหรือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงานทั้งในด้านเชิงรุกและ 
ในด้านเชิงการแก้ปญัหาในระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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สภาพปัจจุบัน/ปัญหา 

                 สภาพปัจจุบัน 
        ปัจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 55 โรงเรียน  
                  ด้านอัตรากำลังของโรงเรียนในภาพรวมมีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 55 อัตรา  (ไม่นับรวมพนักงานราชการ 108 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน 25 อัตรา)  ประกอบด้วย 

         1. โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน  8  โรงเรียน    
         2. โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน  26  โรงเรียน    
         3. โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์    จำนวน  21  โรงเรียน  

                 ปัญหาในการวางแผนกำลังคน 
1. โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและ 

ชุมชนใหญ่  มีความสะดวกสบาย  จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายออก 
2. การเกลี่ยอัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่ง 

และอัตราเงินเดือน ทั้งกรณีตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีคนครองดำเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากตำแหน่ง
ว่างมีน้อย และผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมีน้อยมาก ครูที่อยู่ในโรงเรียน 
ทีม่ีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไม่ประสงค์ขอย้าย 

3. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ ความขาดแคลน และความจำเป็น 
อย่างแท้จริง 

4. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นคำร้องขอย้าย เนื่องจาก 
มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือกำหนด 
มาตรการและแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

3. เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลผลการดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สะดวกในการศึกษา ตรวจสอบ และเป็นการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
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ส่วนที่ 2 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   ดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  บริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

พันธกิจ 
   1. สรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและ 
ความขาดแคลนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

1.1 การสำรวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จำแนกรายโรงเรียน จำแนกรายสาขาวิชา  
จำแนกราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอก 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.3 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งว่างตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษามีความ
ต้องการจำเป็นอย่างรวดเร็ว 

1.4 ขอใช้บัญชีของ กศจ.อ่ืน กรณีโรงเรียนมคีวามต้องการ จำเป็นในวิชาเอกท่ีไม่มี 
ขึ้นบัญชีของ กศจ.กาฬสินธุ์ 

1.5 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็น 
และดำเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร 

1.6 กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวปฏิบัติ 
ให้บุคลากรมีสิทธิขอโอน ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนได้ เช่น โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ขอโอนไปส่วน
ราชการอ่ืน มีการพิจารณาตามความเหมาะสมในการให้โอนย้าย เป็นราย ๆ ไป โดยคำนึงถึงความขาดแคลน
จำเป็นของสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และไม่ริดรอนสิทธิของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
   2. บริหารจัดการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประโยชน์สูงสุด 
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                 มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

2.1 การเกลี่ยอัตรากำลัง 
           (1) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
          (2) การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 
          (3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตรากำลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครู 
เกินเกณฑ์เพ่ือไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์  เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     - พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไปช่วย
ราชการทีส่ถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด 
            - การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
           - การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาท่ีมี
อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์  หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ดำเนินการตัดโอนได้ทันที   
           - หากยงัไม่มีผู้สมัครใจให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์  จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากำลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา 

2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ความรู้ ในเรื่องภารงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการครูที่ 
บรรจุใหม่มีความรักศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทกำลังความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
            (1) มีการดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน 
            (2) การจัดให้มีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาท่ีมี 
ความพร้อมภายในสหวิทยาเขตเดียวกัน หรือเป็นสถานศึกษาที่ใกล้เคียงกัน วางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกัน  เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูตามสาขาวิชาเอก โดยมีการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ 
หรือผลประโยชน์จูงใจอ่ืน ๆ  เช่น การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น  เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบตามสาขาวิชาเอก 
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                    2.4 การการพัฒนาอัตรากำลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ   
           (1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
          (2) กำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           (3) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร โดยวิธีการที่หลากหลาย และนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
ที ่ เรื่อง จำนวน 

อัตรา 
ผลความสำเร็จ 

1 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักเรียนทุน โครงการพัฒนาครูท้องถิ่น 
 

19 อัตรา จัดสรรให้สถานศึกษาทีม่ีความขาดแคลน 
และจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กำหนด 

2 จัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้สถานศึกษาที่มี
ความขาดแคลนและจำเป็น  โดยแยกเป็น 
      - เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
      - พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 
      - ครขูาดแคลนขั้นวิกฤต 
      - บุคลากรวิทย์-คณิตฯ 
      - ครูโครงการพระราชดำริ 
      - ครูประจำนักเรียนพักนอน 
      - Lab boy  
      - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
      - นักการภารโรง 
 

 
 

55 
108 
25 
3 
3 
2 
2 

10 
8 

1.ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่      
   สพฐ. กำหนด  
 2.ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตาม   
   จำนวนที่ไดร้ับจัดสรร 
 

3 เกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาที่มีปริมาณงาน- 
เกินเกณฑ์ ไปกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษาท่ีมี
ปริมาณงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หลังจาก
ที่มผีู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
2563 
 

11 
    อัตรา 

จัดสรรให้สถานศึกษาท่ีมีปริมาณงาน 
ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน  9  โรงเรียน 
รวม 11 อัตรา ตามความขาดแคลน 
และจำเป็น 
 

4 จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ให้สถานศึกษาท่ี
มีความจำเป็นและขาดแคลน   
 

3 อัตรา    1.จัดสรรให้สถานศึกษาที่มีขาดแคลน 
   และจำเป็น จำนวน 3 อัตรา 
2.ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตาม   
   จำนวนที่ไดร้ับจัดสรร 
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ที ่                            เรื่อง จำนวน 

อัตรา 
              ผลความสำเร็จ 

5 นำอัตราว่างหลังการย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งครูจาก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของ กศจ.กาฬสินธุ์ 
 

55 
อัตรา  

จัดทำรายละเอียดเสนอ ศธจ.กาฬสินธุ์ 
ขออนุมัติ กศจ.กาฬสินธุ์ บรรจุและแต่งตั้ง   

6 ดำเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่จะเกษียณ 
อายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

47 อัตรา 1.ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 อัตรา 
2.จัดสรรนักเรียนทุนโครงการครูพัฒนา 
   ท้องถิ่น จำนวน 19 อัตรา 
3. จัดสรรโครงการ สควค. 2 อัตรา   
4.จัดสรรคืนให้สถานศึกษาเพ่ือบริหาร 
   จัดการตามความสำคัญ จำเป็น 
   จำนวน 14 อัตรา 
5.จัดสรรคืนเพื่อดำเนินการคัดเลือกครู 
   กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
   จำนวน 5 อัตรา  
 

7 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูที่เกษียณ 
อายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปกำหนด 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น 
 

25 
อัตรา 

อยู่ระหว่าง สพฐ.ดำเนินการพิจารณา 
เกลี่ยอัตรากำลังให้กับ สพท.อื่น 

8 ดำเนินการย้าย ตำแหน่งคร ูรอบที่ 1/2563 และ
รอบท่ี 2/2563  
 

96 
อัตรา 

จัดทำรายละเอียดเสนอ ศธจ.กาฬสินธุ์ 
ขออนุมัติ กศจ.กาฬสินธุ์ ย้ายและแต่งตั้ง   

9 ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี และ
เพ่ิมเติม 

21 
อัตรา 

จัดทำรายละเอียดเสนอ ศธจ.กาฬสินธุ์ 
ขออนุมัติ กศจ.กาฬสินธุ์ ย้ายและแต่งตั้ง   
 

10 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน และอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวครู
ขาดแคลนขั้นวิกฤต เพ่ือช่วยเหลือสถานศึกษาที่ขาด
แคลนครูประจำการตามสาขาวิชาเอก 

11 
อัตรา  

ออกคำสั่งให้พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มี
ความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก โดยไม่
กระทบสิทธิและความเดือดร้อนของ
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
จำนวน  11 อัตรา 
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ส่วนที่ 4 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  สามารถดำเนินการบริหาร 
อัตรากำลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับจัดสรรจาก คปร.และ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1. จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือรองรับ 
การบรรจุนักเรียนทุน โครงการพัฒนาครูท้องถิ่น จำนวน  19  อัตรา  
   2. จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับ
การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการ สควค.  จำนวน 2  อัตรา 

3. จัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้สถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลนและจำเป็น   
ทั้งในส่วนที่เป็นตำแหน่งสายงานการสอนและสายสับสนุน โดยแยกเป็น 
      2.1 ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน  55  อัตรา 
      2.2 ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน  108  อัตรา 
      2.3 ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต  จำนวน  25  อัตรา 
            2.4 ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน  3  อัตรา 
       2.5 ตำแหน่งครูโครงการพระราชดำริ จำนวน   3   อัตรา 
                         2.6 ตำแหน่งครูโรงเรียนประจำพักนอน  จำนวน 2  อัตรา 
                         2.7 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) จำนวน 2 อัตรา  
      2.8 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  10  อัตรา 
      2.9 ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน  8  อัตรา 

3. เกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาที่มีปริมาณงานเกินเกณฑ์ ไปกำหนดตำแหน่งใน 
สถานศึกษาท่ีมีปริมาณงานต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน  11  อัตรา 

4. จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ให้สถานศึกษาท่ีมีความจำเป็นและขาดแคลน   
จำนวน  3  อัตรา 

5. นำอัตราว่างหลังการย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งครูจากบัญชีผู้สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ 
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.
กาฬสินธุ์ จำนวน  55  อัตรา 

6. ดำเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  จำนวน  25  อัตรา (อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการ
พิจารณาเกลี่ยอัตราให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน) 
   7. ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 
2563 รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 จำนวน  96  อัตรา 
   8. ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน  21  อัตรา 
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   9. ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน และอัตรากำลังลูกจ้าง
ชั่วคราวครูขาดแคลนขั้นวิกฤต  จำนวน  11  อัตรา 
 
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู 

  1. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูไมส่ามารถดำเนินการได้ 
ทันทีท่ีตำแหน่งว่างลง เนื่องจากมีขั้นตอนและกระบวนการตามข้อกฎหมายทำให้โรงเรียนขาดแคลนครู 
ช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 
  2. การรับย้ายมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลานาน  เนื่องจากต้อง 
พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด  การย้ายครูกรณีปกติถูกจำกัดให้ย้ายได้
เฉพาะในรอบตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดเท่านั้น  
  3. กระบวนการในการบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นการย้าย การเกลี่ยอัตรากำลัง 
การตัดโอนตำแหน่ง การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ ต้องผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ. 
และเสนอขออนุมัติ กศจ. ซึ่งมีกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย ต้องทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะมีปัญหาเรื่องการกำหนด 
วันประชุมมาโดยตลอด เนื่องจากคณะกรรมการมีหลายท่าน แต่ละท่านล้วนมีภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
ค่อนข้างมาก การที่จะกำหนดวันที่คณะกรรมการทุกท่านว่างตรงกันเพ่ือทำการประชุมสักครั้งเป็นเรื่องที่ 
ลำบากมาก และยังมีการเปลี่ยนแปลง เลื่อนวันประชุมเนื่องจากประธานหรือคณะกรรมการหลายท่าน 
มีงานในหน้าที่ที่สำคัญ เร่งด่วนกว่า ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้การประชุมไม่ครบองค์ประชุม  
หรือบางครั้งประธานหรือคณะกรรมการบางท่านก็ไม่สามารถอยู่ร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จได้ มีหลายครั้ง 
ที่การพิจารณาในวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา ไม่อาจดำเนินการพิจารณาได้ครบทุกเรื่องต้องนำเรื่อง 
ดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาในครั้งต่อไป ก่อให้เกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถ 
ดำเนินการพิจารณาและนำมติที่ประชุมไปดำเนินการออกคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ อีกท้ังในส่วนของ 
รายงานการประชุมซึ่งกว่าฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยต้องใช้เวลานาน ทำให้ไม่สามารถ 
รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. ตาม 
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดได้ 
  4. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรืออยู่ต่างอำเภอในเขตพ้ืนที่เดียวกัน เมื่อมีคุณสมบัติการย้ายจึงขอย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนดังกล่าวก็จะ 
ขาดแคลนครู กว่าจะดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งแทนได้มีกระบวนการ มีขั้นตอนดังที่กล่าวมาในข้อ 3 
ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน  
  5. ผลกระทบจากมาตรการจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐและนโยบายของคณะกรรมการ
กำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งกำหนดแนวทางในการจัดสรรอัตรากำลังคนภาครัฐ 
โรงเรียนต้องมีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 120 คน ทำให้การบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการไม่ต่อเนื่อง 
  6. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตรากำลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตรากำลังจำนวน 
ข้าราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพ่ิมอัตราตั้งใหม่ ทำให้ไม่สามารถขอเพ่ิมอัตรากำลังตามจำนวนที่ 
ขาดแคลนได้ 



11 
 

 
 
  7. ตำแหน่งข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) มีอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังที่ 
กำหนด จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน
การศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น โดยเกลี่ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปกำหนดเป็นตำแหน่งใหม่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำให้สำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากร ภาระงานที่ดำเนินการในส่วนของการบริหารงานบุคคล 
ทีจ่ะต้องเสนอ อกศจ. และ กศจ. ซึ่งควรเป็นหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด 
แต่ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุมที่จะต้องเสนอ 
ทุกเรื่องรวมทั้งบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ข้อมูลต่าง ๆ ที่ก่ียวข้องกับระเบียบวาระนั้น ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งทางเอกสารหนังสือราชการและข้อมูลที่เป็นไฟล์เอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวม บรรจุเข้าเล่มต่อไป จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ภาระงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารงานบุคคลไม่ได้ลดน้อยลงเลย  
แต่กลับมจีำนวนนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานลดลง เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  

      1. นโยบายจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพ่ิมจำนวนอัตราตำแหน่งข้าราชการตาม 
จำนวนปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
      2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
รายจ่าย และเพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น ขาดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
       3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนตำแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน 
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานมากเกินไป  

4. การเกลี่ยอัตรากำลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ได้ เนื่องจากไม่มีคน 
ประสงค์ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีตำแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
      1. ให้ความสำคัญกับแผนอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยนำไปแผนไปใช้แก้ไขปัญหาความขาดแคลน 
ครูให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
       2. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ท่ียุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพ่ือลดขั้นตอนการบริหาร 
งานบุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

5. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งควรมีการฝึกอบรม 
 
 
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มความรู้ ความเข้าใจในภาระงานของตนเองอย่างแม่นยำ 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ
ทำงาน ฯลฯ       
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ข้อเสนอแนะ 

 1. บริหารอัตรากำลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากำลังครูจาก 
โรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ 
และครูต่ำกว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีมีร้อยละความขาดแคลนหลัง 
การตัดโอนมากกว่า เพ่ือให้โรงเรียนต่าง ๆ มีสภาพอัตรากำลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้ 
มาตรการ ดังนี้ 
         1.1 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังครูกรณีตำแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกิน
เกณฑ์ทันทีท่ีมีตำแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความ 
ขาดแคลนอัตรากำลังมากท่ีสุดเป็นลำดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก  
ไม่ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพ่ือนำไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกท่ี 
โรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
      1.2 เกลี่ยอัตรากำลังครูกรณีที่มีคนครอง 
        1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด ควรดำเนินการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามตัวไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเอง 
โดยใช้มาตรการจูงใจต่าง ๆ  
        1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียน 
ต้นสังกัดมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ควรดำเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนตามตัวมากำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ 
    2. โรงเรียนที่อยู่ในสหวิทยาเขตเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ควรใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะช่วยลดปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครูตามสาขา
วิชาเอกได้ระดับหนึ่ง 
    3. ขอรับการจัดสรรตำแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพ่ือนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียน 
ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู  และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและ 
ขาดแคลน 
    4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอก 
ที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
    5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตรากำลังครูจากมากไปหาน้อย 
 
     
    6. กำหนดให้มีครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาเอกท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ให้ครบทุกสาขาวิชา  
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    7. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนำเทคโนโลยีมา สื่อดิจิทัลมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    8. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก โดยการฝึกอบรมในรูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งนี ้เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 


