รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

คำนำ
การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ
บริห ารอัตรากาลั งครูและบุ คลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพและ
สร้ างขวัญ กาลั งใจ ส่ งเสริม ให้ ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินั ย คุณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพของงานบรรจุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 1 โดยกลุ่ มบริห ารงานบุค ล ได้จัดท า
รายงานผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี งบประมาณ 2561 เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

กลุม่ บริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ส่วนที่ 1
บทนำ
เหตุผลควำมเป็นมำ
1. ควำมสำคัญอัตรำกำลังบุคลำกร
ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสาคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย กาลังคนเป็นทรัพยากรทีม่ ีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจาก
ศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสาคัญในการดาเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ
“คุณภาพของคนและจานวนกาลังคนที่เหมาะสม”
การวางแผนกาลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกาลังคนในองค์การล่วงหน้า
ว่าต้องการอัตรากาลังประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผน
กาลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจานวนและ
ประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจาเป็นของงานและต้องพร้อม
ใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ ดังนั้น การวางแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นกระบวนการดาเนินการจัดอัตรากาลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในตาแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การวางแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกาลังคนเพื่อใช้กาลังคนให้ได้ประโยชน์
สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกาลังคนหรือเริ่มวางแผนกาลังคนตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากาลัง
ที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากาลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียด
เกีย่ วกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่สาเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจานวนมาก ดังนั้น
การวางแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจานวนและคุณภาพของข้าราชการครู
ในสถานศึกษา
2. อำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำกำลังในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารอัตรากาลัง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยมีหน้าที่
1. กาหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
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2. กาหนดแนวทางการบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาเอก
3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
4. กาหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนด
5. กาหนดรูปแบบ (Model) และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากาลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. กาหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้การเกลี่ยอัตรากาลังเป็นไปตามแนวทาง
และมาตรการที่กาหนด และสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้ได้รับการผลกระทบจากแนวทางและมาตรการ
ดังกล่าว
7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากาลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กาหนด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแนวทาง
และมาตรการที่กาหนด
3. ผลกระทบจำกควำมขำดแคลนหรือควำมไม่ต่อเนื่องของบุคลำกร
การบริหารอัตรากาลังที่ล้มเหลวได้สร้างปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังในสถานศึกษา
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทาให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษาที่จะได้รับการการศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ในการจัดการศึกษาอย่างมาก ได้แก่ ขวัญกาลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่ต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชา
ด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจากัดนาไปสู่ความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลในทุกด้าน
ดังนั้น การวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งกาหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปัญหา
ในระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สภำพปัจจุบัน/ปัญหำ
สภำพปัจจุบัน
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจานวน
85 โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 57 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส- ทางการศึกษา
จานวน 28 โรงเรียน
ด้านอัตรากาลังของโรงเรียนในภาพรวมมีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน 79 อัตรา (ไม่นบั รวมพนักงานราชการ 8 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูผู้สอน 15 อัตรา ประกอบด้วย
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1. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 13 โรงเรียน
จานวน 15 อัตรา แยกเป็น
1.1 โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 5 โรงเรียน จานวน 5 อัตรา
1.2 โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 8 โรงเรียน จานวน 10 อัตรา
2. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน 45 โรงเรียน
จานวน 94 อัตรา แยกเป็น
2.1 โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 34 โรงเรียน จานวน 74 อัตรา
2.2 โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 11 โรงเรียน จานวน 20 อัตรา
3. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ จานวน 27 โรงเรียน แยกเป็น
3.1 โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 18 โรงเรียน
3.2 โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 9 โรงเรียน
ปัญหำในกำรวำงแผนกำลังคน
1. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก
2. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและ
ชุมชนใหญ่ มีความสะดวกสบาย จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายออก
3. การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ทั้งกรณีตาแหน่งว่างและตาแหน่งที่มีคนครอง ดาเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีตาแหน่งว่างน้อย และ
ผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน มีน้อยมาก
4. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ และความขาดแคลน
5. โรงเรียนที่มคี รูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นคาร้องขอย้าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากาลังครูจากการเกษียณอายุราชการ
และการย้ายกลับภูมิลาเนา
2. เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
3. เพือ่ ให้โรงเรียน มีอตั รากาลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และได้รับ
จัดสรรครูสาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ
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ส่วนที่ 2
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดาเนินการบริหารอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บริหารอัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการ ความจาเป็นของสถานศึกษา
พันธกิจ
1. สรรหาบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและ
ความขาดแคลนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
1.1 การสารวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จาแนกรายสาขาวิชา จาแนกราย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอก
หรือมีประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ดาเนินการบรรจุแต่งตั้ง ในตาแหน่งว่างตามความต้องการจาเป็นอย่างรวดเร็ว
1.4 ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอื่น กรณีโรงเรียนมีความต้องการจาเป็นในวิชาเอกที่ไม่มีขึ้น
บัญชีของเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยคานึงถึงความต้องการจาเป็นและ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร
2. บริหารจัดการให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตรากาลังให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
2.1 การเกลี่ยอัตรากาลัง
(1) ให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ไปกาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
(2) การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดใด ไปกาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
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(3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตรากาลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกิน
เกณฑ์เพื่อไปกาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
- พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ ไปช่วยราชการที่
สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กาหนด
- การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดยผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
- การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครู
เกินเกณฑ์ หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครู
ต่ากว่าเกณฑ์ ให้ดาเนินการตัดโอนได้ทันที
-หากยังไม่มีผู้สมัครใจให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตรากาลัง
ครูต่ากว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากาลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ความรู้ ในเรื่องภารงานตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่มีความรักศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทกาลังความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(1) มีการดาเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน
(2) การจัดให้มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะให้
สถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านอัตรากาลังด้านปริมาณและคุณภาพ ไปช่วยสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่
ขาดแคลนครูและมีครูไม่ครบชั้น
2.4 การการพัฒนาอัตรากาลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(2) กาหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดาเนินการบริหารอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

เรื่อง

1 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการบรรจุ
นักเรียนทุน โครงการพัฒนาครูท้องถิ่น
2 เกลีย่ อัตรากาลังในสถานศึกษาที่มีปริมาณงานเกินเกณฑ์ ไปกาหนดตาแหน่งในสถานศึกษาที่มี
ปริมาณงานต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

จานวน
อัตรา
25 อัตรา
(ผอ.ร.ร.4
นศ.ทุน
19 ครู 5)
14
อัตรา

ผลความสาเร็จ
1.บรรจุและแต่งตั้งได้ 10 อัตรา
2.คงเหลือ 9 อัตรา สพฐ.แจ้งให้ใช้
ตาแหน่งว่างดังกล่าว มาดาเนินการ
สรรหาและบรรจุได้
1.จัดสรรให้สถานศึกษาที่มี
ปริมาณงานต่ากว่าเกณฑ์
จานวน 14 อัตรา
ตามความขาดแคลนและจาเป็น

3 จัดสรรข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์

1 อัตรา

-

4 จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ให้สถานศึกษา
ที่มีความจาเป็นและขาดแคลน

18 อัตรา 1จัดสรรให้สถานศึกษาที่มี
ขาดแคลนและจาเป็น
-ร.ร.ขยายโอกาส 7 โรง
- ร.ร.ประถมศึกษา 11 โรง
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ส่วนที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สามารถบริหารอัตรากาลังโดย
การเกลี่ยอัตรากาลัง จากโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ไปกาหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่า
เกณฑ์ จัดสรรอัตรากาลังครู และจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราว ให้สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลน
จึงมีสถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การบริหาร
อัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ได้วิเคราะห์
ปัจจัยสาคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้
1.ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนประสบปัญหำควำมขำดแคลนอัตรำกำลังครู
1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง มีกระบวนการตามข้อกฎหมายทาให้โรงเรียนขาด
แคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน
2. การรับย้ายมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนทาให้ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณา
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดอย่างเคร่งครัด
3. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิลาเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการย้าย
จึงขอย้ายกลับภูมิลาเนา
4. ผลกระทบจากมาตรการจากัดขนาดกาลังคนภาครัฐ และนโยบายของคณะกรรมการ
กาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทา
ฐานข้อมูลด้านอัตรากาลังคนภาครัฐ ทาให้ครูลาออกจานวนมาก และการบรรจุอัตราทดแทนกรณี
เกษียณอายุราชไม่ต่อเนื่อง
5. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตรากาลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตรากาลังจานวนข้าราชการ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ ทาให้ไม่สามารถขอเพิ่มอัตราตามจานวนที่ขาดแคลนได้
6. ตาแหน่งข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค (2) ถูกจากัดให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง จึงทาให้เกิดความขาด
แคลนบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล
บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น แต่มีจานวนบุคลากรน้อยลง บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
ภาระงานที่มีมากทาให้บุคลากรทางานไม่มีประสิทธิภาพอาจเกิดความเสียหายได้มาก
2. ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้กำรดำเนินงำนไม่ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
2.1 นโยบายจากัดขนาดกาลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิ่มจานวนอัตราตาแหน่งข้าราชการตามจานวน
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
2.2 ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย และเพิ่มภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น
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2.3 กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนตาแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดาเนินงานมากเกินไป
2.4 การรับย้าย/รับโอนในบางตาแหน่ง ก.ค.ศ.ยังไม่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการ ได้เอง จะต้อง
ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ
2.5 การเกลี่ยอัตรากาลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ได้เนื่องจากไม่มีคนประสงค์
ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีตาแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้
3. จุดที่ควรพัฒนำ
3.1 ให้ความสาคัญกับแผนอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยนาแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3.3 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการบริหารงาน
บุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.ข้อเสนอแนะ
1. บริหารอัตรากาลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากาลังครูจากโรงเรียน
ที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ และครู
ต่ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการ
ตัดโอนมากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่างๆมีสภาพอัตรากาลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ
ดังนี้
1.1 ดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังครูกรณีตาแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ทันที
ที่มีตาแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนตาแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความขาดแคลน
อัตรากาลังมากที่สุดเป็นลาดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่
ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อนาไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการและขาดแคลน
1.2 เกลี่ยอัตรากาลังครูกรณีที่มีคนครอง
1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะดาเนินการย้ายโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตามตัวไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้
มาตรการจูงใจ
1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียนต้นสังกัดมี
อัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ จะดาเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตัดโอนตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวมากาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์
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2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่ม
โรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตรากาลังและการบริหารจัดการใน
ภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะช่วยลดปัญหาความขาด
แคลนอัตรากาลังครูได้ระดับหนึ่ง
3. ขอรับการจัดสรรตาแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อนาไปจัดสรรให้กับโรงเรียน
ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากาลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาด
แคลนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก
4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพื่อนาไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด
ที่มีรอ้ ยละความขาดแคลนอัตรากาลังครูจากมากไปหาน้อย
6. กาหนดให้มีครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย ให้มีอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียน
7. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
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