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กลุุมบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 



ค ำน ำ 
  

การบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใ จ น าไปสู่การ
บริหารงานครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล   
ได้จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

            กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
 



ส่วนที่  1 
บทน ำ 

เหตุผลควำมเป็นมำ 

1. ควำมส ำคัญอัตรำก ำลังบุคลำกร 

       ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด
เป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ก าลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิต
จิตใจ และไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจ
ส าคัญในการด าเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจ านวนก าลังคนที่เหมาะสม” 

      การวางแผนก าลังคน คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้าว่าต้องการ
อัตราก าลังประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด  นอกจากนี้  การวางแผนก าลังคนยังรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ       
โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจ าเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ  ดังนั้น การ
วางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินการจัดอัตราก าลังคน             
ให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในต าแหน่ง
ที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาแล้ว  ยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือจะต้องมี
การวางแผนการกระจายก าลังคนหรือเริ่มวางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครู      
ในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลน  ในขณะที่ภาพรวมของอัตราก าลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว  
และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่ส าเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครู     
เป็นจ านวนมาก ดังนั้น การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคุณภาพของ
ข้าราชการครู ในสถานศึกษา 

2. อ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำก ำลังในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์             ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยมีหน้าที่ 
  1. ก าหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษา   
ที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้สอดคล้องกับนโยบาย       
สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาเอก  
  3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเป็นไป
ตามเงื่อนขาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
  4. ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
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  5. ก าหนดรูปแบบ  (Model)  และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษาขนาดเล็ก   
และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  6. ก าหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การเกลี่ยอัตราก าลังเป็นไปตามแนวทางและมาตรการ
ที่ก าหนด และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ได้รับการผลกระทบจากแนวทางและมาตรการดังกล่าว  
  7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนด ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการที่
ก าหนด  
 
3. ผลกระทบจำกควำมขำดแคลนหรือควำมไม่ต่อเนื่องของบุคลำกร 
          การบริหารอัตราก าลังที่ล้มเหลวได้สร้างปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลั งในสถานศึกษาส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาที่จะได้รับการการศึกษา
อย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาอย่างมาก ได้แก่ ขวัญก าลังใจ    
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่ต้องปฏิบัติงานรองรับ
นโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชาด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจ ากัดน าไปสู่ความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคล          
ในทุกด้าน  

         ดังนั้น การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนอัตราก าลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปัญหาในระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ     
และประสิทธิผล 

สภำพปัจจุบัน/ปัญหำ 

                 สภำพปัจจุบัน 
        ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน  
30 โรงเรียน ด้านอัตราก าลังของโรงเรียนส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                        
ที่ ศธ ๐๒๐๖.6/ว23 ลงวันที่ ๒3 ธันวาคม ๒๕๖๓) เพ่ือให้สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีโดยมีสาระส าคัญในการก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน  5 โรงเรียน    
จ านวน  13 อัตรา   

         2. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  20  โรงเรียน    
จ านวน 63 อัตรา  

         3. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์    จ านวน  5  โรงเรียน     
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ปัญหำในกำรวำงแผนก ำลังคน 
1. โรงเรียนที่มี อัตราก าลั งครูต่ ากว่า เกณฑ์ เป็นโรงเรียน ขนาดใหญ่  และขนาดใหญ่พิ เศษ  

มีการแข่งขันสูง และมีนักเรียนจ านวนมาก อัตราก าลังครูจึงไม่เพียงพอกับนักเรียน 
2. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง     

และชุมชนใหญ่  มีความสะดวกสบาย  จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายออก 
3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ทั้งกรณีต าแหน่งว่าง

และต าแหน่งที่มีคนครอง ด าเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีต าแหน่งว่างน้อย และผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน มีน้อยมาก 

4. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ และความขาดแคลน 
5. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นค าร้องขอย้าย 

 
วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือก าหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากการเกษียณอายุราชการ และการย้าย
กลับภูมิล าเนา 
  2. เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
  3. เพ่ือให้โรงเรียน มีอัตราก าลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.ก าหนด  และได้รับจัดสรรครูสาขา
วิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ  
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ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก บริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา 

พันธกิจ 
   1. สรรหาบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและความขาดแคลนของ   
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

1.1 การส ารวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จ าแนกรายสาขาวิชา จ าแนกรายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอกหรือ 
มีประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.3 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง ในต าแหน่งว่างตามความต้องการจ าเป็นอย่างรวดเร็ว 
1.4 ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอื่น กรณีโรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นในวิชาเอกท่ีไม่มีขึ้น 

บัญชีของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.5 รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นและด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร 
1.6 กรณีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวปฏิบัติให้บุคลากร      

มีสิทธิขอโอน ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นได้ เช่น โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ขอโอนไปส่วนราชการอ่ืน มีการพิจารณา
ตามความเหมาะสมในการให้โอนย้าย เป็นราย ๆ ไป โดยค านึงถึงความขาดแคลนจ าเป็นของสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และไม่รอนสิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2. บริหารจัดการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
                 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

2.1 การเกลี่ยอัตราก าลัง 
           (1) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษา
ที่มีอัตราก าลังเกนิเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

     (2) การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดใด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ครูเกินเกณฑ ์
          (3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์เพ่ือไป
ก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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- พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปช่วยราชการที่ สถานศึกษาที่มี

อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
         - การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
ของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
        - การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์     
หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มี อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  
ให้ด าเนินการตัดโอนได้ทันที   
        -หากยังไม่มีผู้สมัครใจให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  
จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตราก าลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พิจารณา 

2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ความรู้ ในเรื่องภารงานตามมาตรฐานต า แหน่ง 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรักศรัทธา     
ในวิชาชีพทุ่มเทก าลังความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
            (1) มีการด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน 
            (2) การจัดให้มีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะให้สถานศึกษาที่มีความ
พร้อมด้านอัตราก าลังด้านปริมาณและคุณภาพ ไปช่วยสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูและมีครูไม่ครบชั้น 
                    2.4 มีการพัฒนาอัตราก าลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ   
          (1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         (2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
           (3) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
 

ที ่ เรื่อง 
จ ำนวน 
อัตรำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักเรียนทุน โครงการพัฒนาครูท้องถิ่น 
 

11 อัตรา  1.บรรจุและแต่งตั้งได้  4  อัตรา   
2.คงเหลือ 7 อัตรา สพฐ.แจ้งให้ใช้
ต าแหน่งว่างดังกล่าว  มาด าเนินการ 
สรรหาและบรรจุได้  (อยู่ระหว่างการ
ขออนุมัติใช้ต าแหน่ง น าเสนอ กศจ.) 

2 จดัสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้สถานศึกษา  
ที่มีความจ าเป็นและขาดแคลน   
 

3 อัตรา    จัดสรรให้สถานศึกษาท่ีมีความจ าเป็น 
และขาดแคลน จ านวน  3 โรงเรียน 

3 น าอัตราว่างหลังการย้ายมาบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขัน  เพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย   
ปี พ.ศ. 2563 

15 อัตรา อยู่ระหว่างการด าเนินงานของ ศธจ 

4 สงวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการสอบ
คัดเลือกกรณีพิเศษ   

8 อัตรา อยู่ระหว่างการด าเนินงานของ ศธจ. 

5 สงวนอัตราจ้างชั่วคราวที่ว่างลงเนื่องจากการ
ลาออก 
 

- รายงาน สพฐ. ทราบ เมื่อมีต าแหน่ง
ว่างลง 
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2. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
 

ที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินงำน 

1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ได้ด าเนินการย้าย 2 รอบ จ านวนผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ภายใน
จังหวัด จ านวน 55 ราย รับย้ายภายในเขต จ านวน 35 ราย 
รับย้ายจากต่างเขต 20 ราย 

2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้ด าเนินการย้ายจ านวน 1 ครั้งมีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายจ านวน   
7 ราย ได้รับการพิจารณาให้ย้าย จ านวน 7 ราย 

3 การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 45 ราย บรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
จ านวน 25 ราย 

4 บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน  3 ราย 

5 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา              
ในระยะเวลา  1 ปี 

- รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน 
35 ราย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง MOU ในการปฏิบัติงาน         
ในหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือให้พร้อมที่รับการ 
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนา 
การศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี 
–  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching-  Team)    
ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่รองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาใหม่ จ านวน 2 ครั้ง 
– คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ได้ประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่       
ครั้งที่ 1 ผ่านการประเมินทุกราย 

6 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยได้รับการประเมินเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้ม ผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ครู จ านวน 34 ราย 

7 การลาออกจากราชการของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ได้ด าเนินการเสนอขออนุญาตให้ลาออกจากราชการ จ านวน 
2 ราย ได้รับอนุญาตให้ลาออก จ านวน 2 ราย 

8 การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว 

ด าเนินการจัดสรรอัตราพนักงานราชการและจัดท าสัญญาจ้าง 
- พนักงานราชการ จ านวน 4 ราย 
-- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  จ านวน 3 ราย 
- นักการภารโรง จ านวน 3 ราย 
- ธุรการโรงเรียน (15,000 บาท) จ านวน 10 ราย 
- ธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) จ านวน 15 ราย 
- อัตราจ้างปฏิบัติงานในส านักงานเขต งบ สพฐ. 2 ราย 
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3. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบ บัญชีถือจ่ำยและทะเบียนประวัติ 

ที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินงำน 

1 การจดัท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- เงินเดือน จ านวน 1,339 อัตรา 
- ค่าจ้างประจ า จ านวน 52 อัตรา 

2 การจัดท าข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล)ของข้าราชการลูกจ้างประจ า 
และสมาชิกในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาล 

ได้บันทึกข้อมูลประวัติและหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มาแสดงความประสงค์ ในการ
ขอเพ่ิมชื่อสมาชิกในครอบครัวแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล เพ่ือ
เป็นสวัสดิการในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง และบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการ
โอนย้ายฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดที่ข้าราชการ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง จ านวน
40 ราย 

3 การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จ       
บ านาญ 

- ได้ออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 200 ราย 
- ได้ออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แก่ผู้รับบ าเหน็จ     
บ านาญ จ านวน 58 ราย 

4 การให้บริการส าเนา ก.พ.7/ทะเบียนประวัติ ได้ให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการถ่ายส าเนา ก.พ.7 ด้วยความ
รวดเร็ว จ านวน 250 ราย 
 

5 การขอพระราชทานเพลิงศพ - ให้ค าแนะน าขั้นตอนในการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ 
แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกราย - 
ด าเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ จ านวน 1 ราย 

6 การลาอุปสมบทของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

เสนออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ลาอุปสมบท จ านวน 3 ราย 
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ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 
(ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 – 25 มิถุนำยน 2564) 

1.1 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

1.2 จ ำนวนนักเรียนในสังกัด ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ( สพม.ปจนย) 
 
ล ำดับที่ ระดับ จ ำนวน (คน) หมำยเหตุ 

 
1 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 

 
7,066 

 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,906  

3 มัธยมศึกษาปที่ 3 6,784  

รวม 13,355  

 
4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปที่ 4 

 
6,076 

 

5 มัธยมศึกษาปที ่5 5,458  

6 มัธยมศึกษาปที่ 6 5,209  
รวม 10,800  

รวมทั้งสิ้น 24,155  

 
ล ำดับที่ 

 
ต ำแหนง 

จ ำนวน 

 
หมำยเหตุ ต ำแหนง 

ที่มีคน ครอง 
ต ำแหน่งว่ำง 

 
รวม 

1 คร ู 1,268  509  

2 รอง ผอ.สถานศึกษา 41 11 52  

3 ผอ.สถานศึกษา 30 - 30  

4 ผอ.สพท. 1 - 1  

5 รอง ผอ.สพท. 3 - 3  

6 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 37 - 37  

7 ศึกษานิเทศก 5 6 11  



- 10 - 

1.3 จ ำนวนบุคลำกรที่จ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 
ล ำดับ 

ที ่

 
 

ต ำแหนง 

จ ำนวนบุคลำกร 
 
 

สอนในระดับ 

 
 

หมำยเหตุ 
 

รวม (คน) 

แยกตำมแหล่งงบประมำณ 
เงิน 

งบประมำณ 
(คน) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

(คน) 
1 ครูอัตราจ้าง 36 36 - 

มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย 

 

2 ครูผู้ช่วย 24 - 24  

3 พนักงานขับรถยนต์ 8 - 8  

4 พนักงานสถานที่ 23 - 23  

5 แม่บ้าน 17 - 17  

6 พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 1 9  

7 บรรณารักษ์ 2 - 2  

8 พนักงานทั่วไป 6 - 6  

9 พนักงานบริการ 12 - 12  

10 ผู้สอนวิชาชีพ 1 - 1  

11 คนสวน 18 - 18  

12 นักวิทยาศาสตร์ 1 - 1  

13 เจ้าพนักงานธุรการ 4 - 4  

14 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 - 1  

 รวมทั้งสิ้น 163 37 126   
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำทีต่ำมมำตรำ 23 
ปงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

อ ำนำจหน้ำที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ดีมำก ด ี ตองปรับปรุง ปัญหำ/อุปสรรค 
(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับ 

 

  การเกลี่ยอัตรก าลัง
ข้าราชการครูต้อง
ขึ้นอยู่กับจ านวน
นักเรียน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหนง √ 
และเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคลองกับนโยบายการ  
บริหารงานบุคคล ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
(2) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา √  

  

(3) การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร 

 

√   
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหนวยงาน  
การศึกษา ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาและข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
(4) เรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจาก 

√ 

   
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่  
ก าหนดไวในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข  
เพ่ิมเติม  
(5) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

 
√   

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน  
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(6) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลของขาราชการครูและ 

 
√   

บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาของ  
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
(7) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 
√   

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน อภิปรำยผล และปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล 

 
สรุป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สามารถบริหารอัตราก าลังโดยการเกลี่ยอัตราก าลัง  
จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จัดสรรอัตราก าลังครู             
และจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราว ให้สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลน ได้ 1 โรงเรียน รวม 3 อัตรา จึงไม่มีสถานศึกษาที่มี
ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดแคลน โดยให้มีการรับย้ายครูที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่
ก าหนด เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก บรรลุเป้าหมาย  
ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ 

 1. ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้โรงเรียนประสบปัญหำควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังครู 

  1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง มีกระบวนการตามข้อกฎหมายท าให้โรงเรียนขาด
แคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 
  2. การรับย้ายมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนท าให้ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณาด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  3. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการย้ายจึ งขอย้าย
กลับภูมิล าเนา 
  4. ผลกระทบจากมาตรการจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ  และนโยบายของคณะกรรมการคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
อัตราก าลังคนภาครัฐ  ท าให้ครูลาออกจ านวนมาก และการบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชไม่ต่อเนื่อง 
  5. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตราก าลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตราก าลังจ านวนข้าราชการ  
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ ท าให้ไม่สามารถขอเพ่ิมอัตราตามจ านวนที่ขาดแคลนได้ 
  6. ต าแหน่งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ถูกจ ากัดให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง จึงท าให้
เกิดความขาดแคลนบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล 
บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น แต่มีจ านวนบุคลากรน้อยลง 

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

      2.1 นโยบายจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพ่ิมจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการตามจ านวน
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
      2.2 ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
และเพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากข้ึน 
       2.3 กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนต าแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานานเนื่องจาก 
มีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินไป  
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  2.4 การรับย้าย/รับโอนในบางต าแหน่ง ก.ค.ศ.ยังไม่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการได้เอง จะต้องส่ง
เรื่องให้ 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 เพ่ือลดขั้นตอนการบริหารงานบุคคล
ให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.4 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาน ามาใช้ ในการ
บริหารงานบุคคลได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

 3.5 มีและใช้แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและสถานศึกษา 

 4. ข้อเสนอแนะ 

  1. บริหารอัตราก าลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียนที่มีครู
เกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ และครู ต่ ากว่าเกณฑ์น้อยกว่า
ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการตัดโอนมากกว่า เพ่ือให้โรงเรียนต่างๆมี
สภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้ 
        1.1 ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีต าแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ทันที  
ที่มีต าแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังมาก
ที่สุดเป็นล าดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์
ขอย้ายเข้า เพ่ือน าไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
              1.2 เกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีท่ีมีคนครอง 
                1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะด าเนินการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตาม
ตัวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้มาตรการจูงใจ 
                1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียนต้นสังกัด 
มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ จะด าเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว
มาก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
    2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่มโรงเรียนโดย
ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการบริหารจัดการ ในภารกิจการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะช่วยลดปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครูได้ระดับหนึ่ง 
    3. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหา
ความขาดแคลนอัตราก าลังครู  และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
การคมนาคมไม่สะดวก 
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    4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือบรรจุ และแต่งตั้ง   
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
    5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากมากไปหาน้อย 
    6. ก าหนดให้มีครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย   
ให้มีอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียน 
    7. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

 8. มีการก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผล          
ให้สถานศกึษาที่มีปัญหาการชาดแคลนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนลดลง 

 9. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง คณะกรรมการ
จัดท าข้อมูลการย้าย คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประเมินผลงานในระดับที่สูงขึ้น 
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินงานต่างๆ ยึดหลัก
คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ 

 10. มีข้าราชการครูได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตรงตามความขาดแคลนจ าเป็น และเป็นไปตาม 
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา 

 11. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในการ
ประเมินผลงานเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

 12. มีระบบออนไลน์สามารถเข้าดูข้อมูลทะเบียนประวัติ/ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาและคัดส าเนา ก.พ.7 ได้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง มาขอ
ถ่ายส าเนา ก.พ.7 ที่หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
  
 


