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 ส่วนที่  1 
บทน ำ 

เหตุผลควำมเป็นมำ 

1. ควำมส ำคัญอัตรำก ำลังบุคลำกร 

       ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ก าลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจาก
ศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจส าคัญในการด าเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ 
“คุณภาพของคนและจ านวนก าลังคนที่เหมาะสม” 

      การวางแผนก าลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้า ว่า
ต้องการอัตราก าลังประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผนก าลังคน
ยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวนและประเภทบุคคล
ตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจ าเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อ
หน่วยงานต้องการ ดังนั้น การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
กระบวนการด าเนินการจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในต าแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
      การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์
สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายก าลังคนหรือเริ่มวางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลน 
ในขณะทีภ่าพรวมของอัตราก าลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่ข้าราชการครูที่ส าเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก ดังนั้น การวางแผน 
ก าลังคนส าหรับขา้ราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา 

2. อ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำก ำลังในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลัง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  โดยมีหน้าที่ 
  1. ก าหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด    
ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. ก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาเอก  



  
 

  3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
  4. ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
  5. ก าหนดรูปแบบ  (Model)  และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  6. ก าหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การเกลี่ยอัตราก าลังเป็นไปตามแนวทาง
และมาตรการที่ก าหนด และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ได้รับการผลกระทบจากแนวทางและมาตรการ
ดังกล่าว  
  7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนด 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแนวทาง
และมาตรการที่ก าหนด  

3. ผลกระทบจำกควำมขำดแคลนหรือควำมไม่ต่อเนื่องของบุคลำกร 
          การบริหารอัตราก าลังที่ล้มเหลวได้สร้างปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังในสถานศึกษา 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคในโอกาส       
ทางการศึกษาที่จะได้รับการการศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ 
ในการจัดการศึกษาอย่างมาก ได้แก่ ขวัญก าลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา      ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่ต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชา         ด้วย
ศักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจ ากัดน าไปสู่ความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลในทุกด้าน  

         ดังนั้น การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปัญหา         
ในระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สภำพปัจจุบัน/ปัญหำ 

                 สภำพปัจจุบัน 
        ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  มีโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน ๗๑  โรงเรียน ด้านอัตราก าลังของโรงเรียนในภาพรวมมีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 86 อัตรา  (ไม่นับรวมพนักงานราชการ 3๓ อัตรา ลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 27 อัตรา ประกอบด้วย 

         1. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน  17  โรงเรียน จ านวน  
57  อัตรา   

         2. โรงเรียนที่มี อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  ๑๗  โรงเรียน         
จ านวน  143  อัตรา  

         3. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์  จ านวน 8  โรงเรียน  
 



  
 

                 ปัญหำในกำรวำงแผนก ำลังคน 
1. โรงเรียนที่มี อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่            

ห่างไกลทุรกันดาร  การคมนาคมไม่สะดวก   
2. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและ 

ชุมชนใหญ่  มีความสะดวกสบาย  จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายออก 
3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน             

ทั้งกรณีต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีคนครอง ด าเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีต าแหน่งว่างน้อย            
และผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน มีน้อยมาก 

4. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ และความขาดแคลน 
5. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นค าร้องขอย้าย 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือก าหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากการเกษียณอายุราชการ 
และการย้ายกลับภูมิล าเนา 
  2. เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
  3. เพ่ือให้โรงเรียน มีอัตราก าลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  และได้รับจัดสรร
ครูสาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

       ส่วนที่ 2  
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ด าเนินการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ดังนี ้

วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนองคกรที่เปนเลิศทางการศึกษา 
ดวย “ศาสตรพระราชา” 
*** เปนเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พันธกิจ 
   1. สรรหาบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและความขาด
แคลนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

1.1 การส ารวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จ าแนกรายสาขาวิชา จ าแนกราย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอก 
หรือมีประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.3 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง ในต าแหน่งว่างตามความต้องการจ าเป็นอย่างรวดเร็ว 
1.4 ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอ่ืน กรณีโรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นในวิชาเอกที่ไม่มีขึ้น

บัญชีของเขตศึกษาธิการจังหวัด 
1.5 รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นและ

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร 
1.6 กรณีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวปฏิบัติให้

บุคลากรมีสิทธิขอโอน ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนได้ เช่น โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ขอโอนไปส่วน
ราชการอ่ืน มีการพิจารณาตามความเหมาะสมในการให้โอนย้าย เป็นราย ๆ ไป โดยค านึงถึงความขาดแคลน
จ าเป็นของสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และไม่รอนสิทธิของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   2. บริหารจัดการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด 
                 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

2.1 การเกลี่ยอัตราก าลัง 
           (1) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
 



  
 

          (2) การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดใด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ 
          (3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู       
เกินเกณฑ์เพ่ือไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ          
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาด าเ นินการ                 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

- พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปช่วยราชการที่ 
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
         - การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดยผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
         - การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู
เกินเกณฑ์  หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู
ต่ ากว่าเกณฑ์ ให้ด าเนินการตัดโอนได้ทันที   
         - หากยังไม่มีผู้สมัครใจให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ครูต่ ากว่าเกณฑ์  จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตราก าลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา 

2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ความรู้ ในเรื่องภาระงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่มีความรักศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทก าลังความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
           (1) มีการด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน 
           (2) การจัดให้มีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะให้สถานศึกษา
ที่มีความพร้อมด้านอัตราก าลังด้านปริมาณและคุณภาพ ไปช่วยสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู
และมีครูไม่ครบชั้น 
                    2.4 การพัฒนาอัตราก าลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ   
        (1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       (2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        (3) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ เรื่อง จ านวน 
อัตรา 

ผลความส าเร็จ 

1 จัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักเรียนทุนโครงการพัฒนาครูท้องถิ่น 

22 อัตรา  บรรจุและแต่งตั้งได้  22 อัตรา   
  

2 เกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มี
ปริมาณงานเกินเกณฑ์ ไปก าหนด
ต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีปริมาณงาน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

28 อัตรา จัดสรรให้สถานศึกษาท่ีมี   
ปริมาณงานต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน  13  โรงเรียน  
จ านวน  28  อัตรา  
ตามความขาดแคลนและจ าเป็น 

3 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งครูผู้สอน  
  

90 อัตรา   ได้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน 
จ านวน 90 คน  

4 จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ให้
สถานศึกษา   

5 อัตรา    จัดสรรให้สถานศึกษาท่ีมี 
ขาดแคลนและจ าเป็น    
 

5 น าอัตราว่างหลังการย้ายมาบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน  เพ่ือเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี 
พ.ศ. 256๔ 

๓7 อัตรา บรรจุและแต่งตั้งได้  ๓7  อัตรา 
 

6 น าอัตราว่างหลังการย้ายไปต่างแขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 12 อัตรา ไว้
รอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน  
เพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 256๔ 
  

12 อัตรา ขออนุมัติ กศจ.ใช้บรรจุและแต่งตั้ง
จ านวน ๑๒ อัตรา  

 



  
 

     
ที ่ เรื่อง จ านวน 

อัตรา 
ผลความส าเร็จ 

7 เกลี่ยอัตราว่างต าแหน่ง รอง ผอ.รร.
เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้ง 

11 อัตรา  จัดสรรให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น
และขนาดของโรงเรียน  

8 จัดสรรคืน ตัดโอนต าแหน่งครูที่
เกษียณอายุราชการปี 2560 จัดสรร
ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

12 อัตรา 1. ก าหนดต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย 
2. ไว้บรรจุนักศึกษาทุน สควค. 
จ านวน 5 อัตรา ไว้บรรจุวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา อีก 6 อัตรา 
ตามความต้องการของโรงเรียน 
3. รายงาน สพฐ., ก.ค.ศ. ทราบ 

9 จัดสรรคืนพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ประจ าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
  

1 อัตรา   สรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ต าแหน่ง       
นักจัดการงานทั่วไป  
  

10 จดัสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒ เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุน  สควค 

๒ อัตรา   บรรจุและแต่งตั้งได้  2 อัตรา   
 จ านวน 2 โรงเรียน 

11 มีอัตราว่างจากการย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 10 อัตรา ขอใช้
บรรจุวิชาเอกภาษาจีน จากบัญชี     
ของ กศจ. ซึ่งยังมีบัญชีเหลืออยู่ 
จ านวน 4 อัตรา  

๔ อัตรา  บรรจุให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น 
4 โรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  สามารถบริหารอัตราก าลังโดยการเกลี่ย
อัตราก าลัง จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ให้
สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลนได้  22  โรงเรียน รวม 32 อัตรา จึงมีสถานศึกษาที่มีปัญหาการขาด
แคลนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  บรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ  ปัญหา  อุปสรรค  
ข้อจ ากัด  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ 

1. ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้โรงเรียนประสบปัญหำควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังครู 

 1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง มีกระบวนการตามข้อกฎหมายท าให้โรงเรียนขาด
แคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 
 2. การรับย้ายมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนท าให้ใช้เวลานาน  เนื่องจากต้องพิจารณา
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ กศจ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
 3. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการย้ายจึงขอ
ย้ายกลับภูมิล าเนา 
 4. ผลกระทบจากมาตรการจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ  และนโยบายของคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านอัตราก าลังคนภาครัฐ  ท าให้ครูลาออกจ านวนมาก และการบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการ
ไม่ต่อเนื่อง 
 5. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตราก าลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตราก าลังจ านวนข้าราชการ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ ท าให้ไม่สามารถขอเพ่ิมอัตราตามจ านวนที่ขาดแคลนได้ 
 6. ต าแหน่งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ถูกจ ากัดตามกรอบอัตราก าลัง จึงท าให้เกิดความขาดแคลนบุคลากร 
ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล บุคลากรมีภาระงาน
เพ่ิมมากขึ้น แต่มีจ านวนบุคลากรน้อยลง มีเฉพาะต าแหน่งอัตราตามกรอบอัตราก าลังแต่ไม่มีเงิน เนื่องจาก
ตัดโอนไปหน่วยงานอื่นในกระทรวงเดียวกัน 

2. ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อจ ำกัด ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

     2.1 นโยบายจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพ่ิมจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการตามจ านวน
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
     2.2 ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย และเพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากข้ึน 
      2.3 กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนต าแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินไป  



  
 

      2.4 การรับย้าย/รับโอนในบางต าแหน่ง ก.ค.ศ.ยังไม่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการ ได้เอง จะต้อง         
ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ 
      2.5  การเกลี่ยอัตราก าลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ได้เนื่องจากไม่มีคนประสงค์         
ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีต าแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้ 

3. จุดที่ควรพัฒนำ 

     3.1 ให้ความส าคัญกับแผนอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยน าแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
      3.2 พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
     3.3 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพ่ือลดขั้นตอนการบริหารงาน
บุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

4.ข้อเสนอแนะ 

1. บริหารอัตราก าลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียน 
ที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ และครู ต่ า
กว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการ       ตัด
โอนมากกว่า เพ่ือให้โรงเรียนต่างๆมีสภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ 
ดังนี้ 
    1.1 ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีต าแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ทันที
ที่มีต าแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความขาดแคลน
อัตราก าลังมากที่สุดเป็นล าดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่
ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพ่ือน าไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการและขาดแคลน 
    1.2 เกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีท่ีมีคนครอง 
      1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะด าเนินการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตามตัวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้
มาตรการจูงใจ 
      1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียนต้นสังกัดมี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ จะด าเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวมาก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
 2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่ม
โรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการบริหารจัดการใน
ภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะช่วยลดปัญหาความขาด
แคลนอัตราก าลังครูได้ระดับหนึ่ง 
 3. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียน 
ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู  และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้ องการและขาด
แคลนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 



  
 

 
 4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
 5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากมากไปหาน้อย 
 6. ก าหนดให้มีครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน ให้มีอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 7. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 8. บริหารงานบุคคลในลักษณะของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ท าให้ได้ครูล้าช้าไม้ทันต่อ
สถานการณ ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


