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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------- 

  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด และได้นำเสนอ 
อกศจ. และ กศจ.สมุทรสงคราม เพ่ือขออนุมัติ เช่น การจัดสรรอัตรากำลังข้ าราชการครูที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา 
ตำแหน่งครู  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย การเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  เป็นต้น 
 การดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบ ยุติธรรม  
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมแีผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
มีมาตรการในการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู มีข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา  และได้นำข้อมูล มาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยกลุ่ มบริหารงานบุคคล  
ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลการการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
เช่น ใช้ตำแหน่งครู ในสถานศึกษา เพ่ือใช้สำหรับการย้าย การบรรจุแต่งตั้งผู้ สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตำแหน่งที่สงวนไว้ร้อยละยี่สิบห้า เพ่ือใช้สำหรับสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู  
การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินการ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  
 

------------------------- 
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ข้อมูลการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ที ่ รายการ จำนวน 

        การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 ย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน 19 คน 
2 ย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา 14 คน 
3 ข้าราชการครู สายผู้สอน ขอย้ายกรณีพิเศษ 5 คน 
4 บรรจุครูผู้ช่วย 39 คน 
5 แตง่ตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 33 คน 
6 ข้าราชการครู สายผู้สอน ขอโอนไปส่วนท้องถิ่น 2 คน 
7 รับย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 1 คน 
8 คัดเลือกบุคลากร 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนระดับประเภทวิชาการ 3 คน 
9 รับโอนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 3 คน 

10 ให้โอนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 1 คน 
        การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 อัตรา 
2 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 อัตรา 
3 ปรับปรุงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 1 อัตรา 
4 ขออนุมัติใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ดำเนินการสรรหา 3 อัตรา 
5 แตง่ตั้งข้าราชการครู สายงานการสอนให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 16 คน 
6 แต่งตั้งข้าราชการครู สายงานการสอนเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 7 คน 
7 แต่งตั้งข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 6 คน 
8 ขอกำหนดอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 40 คนลงมา 8 โรงเรียน 

        บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
1 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 633 คน 
2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 648 คน 
3 ขออนุมัติให้ข้าราชการครู สายผู้สอนได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ก.) 2 คน 
4 ขออนุมัติให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ (พ.ต.ก.) 1 คน 
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สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
  
 การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จะพบว่ามีปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด เนื่องจากการ
บริหารงานบุคคลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมาย  และแนวปฏิบัติ  
 ปัญหาการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. สถานศึกษาประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู เนื่องจาก 
     1.1 การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่มีตำแหน่งว่าง  เพราะ
มีกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการ เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งว่าง การบรรจุแต่งตั้ง ทำให้สถานศึกษาที่มี  
ตำแหน่งครูว่าง ต้องรอระยะเวลาการดำเนินการ ทำให้สถานศึกษาขาดอัตรากำลังครู 
     1.2 การรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ สพฐ. 
กำหนด ดังนั้นตำแหน่งครูทีว่่าง จงึต้องรอรอบระยะเวลาการพิจารณาย้ายตามปฏิทินการย้าย 
     1.3 การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย วิชาเอกที่ไม่มีผู้ สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ กศจ.
สมุทรสงคราม ต้องขอใช้บัญชีจาก กศจ.อ่ืน ทำให้ได้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด เมื่อมี
คุณสมบัติในการย้าย มักจะขอย้ายกลับภูมิลำเนา  
     1.4 การจัดสรรอัตรากำลังครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ มีข้อจำกัด  
ไม่สามารถจัดสรรอัตราให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่ง สพป.สมุทรสงคราม มีโรงเรียน 
ในสังกัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ทำให้ไม่สามารถจัดสรรอัตรากำลังครูที่ว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการได้ 
     1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ถูกลดจำนวนลงจากกรอบเดิม ประกอบกับ 
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ทำให้ สพป.สมุทรสงคราม  
ขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
     1.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม มีความขาดแคลนมาก ประกอบกับมีตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ว่าง แต่ไม่สามารถสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ เนื่องจากดำเนินการรับสมัครคัดเลือกแต่ไม่มีผู้
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
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 วิธีแก้ปัญหา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ได้ดำเนินการแก้ปัญหาในการ 
บริหารงานบุคคล ภายใต้ความขาดแคลน และข้อจำกัด ดังนี้ 
 1. เมื่อมีตำแหน่งครูว่าง และอยู่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ จะดำเนินการ 
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในตำแหน่งเดิม ให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณ ฑ์ 
เรียงลำดับความขาดแคลน โดยขออนุมัติ กศจ.สมุทรสงคราม 
 2. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ สอน เมื่อว่างและอยู่ ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครู 
เกินเกณฑ ์จะดำเนินการเกลี่ยไปกำหนดให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ เรียงลำดับความขาดแคลน 
และดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งให้กับสถานศึกษาท่ีได้รับการเกลี่ยอัตราพนักงานราชการทันที 
 3. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา โดยการฝึกอบรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสามารถสอนได้หลายวิชาเอก ช่วยแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูในสาขา
วิชาเอกต่าง ๆ  
 4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ้างครูอัตราจ้างให้สถานศึกษาในสังกัด จากองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กับสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
 5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือยกระกับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ จาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กลุม่สถานศึกษา โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วที่มีจิตอาสา สอนในโรงเรียน 
โดยไม่รับค่าตอบแทน 
 7. จัดการบริหารอัตรากำลังครูอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน 
ได้รับโอกาสได้บุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และงานธุรการ โดยให้ธุรการ 1 คน รับผิดชอบ 
สถานศึกษามากกว่า 1 แห่ง 
 8. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความ 
ขาดแคลน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา จึงได้มอบหมายให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก สมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการ และกฎหมายที่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซ้ำซ้อน เพ่ือให้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 2. สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ควรได้รับการจัดสรรอัตราครูจากผล
การเกษียณอายุราชการ เพราะในความเป็นจริงทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน จึงควรได้รับการจัดสรร
อัตราครู เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้างความเสมอภาคในการเรียนให้
นักเรียน 
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 3. ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ควรมีความ
ยืดหยุ่นต่อผู้ปฏิบัติ บางเรื่องมีกำหนดเวลาให้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ซ้ำซ้อน กับเรื่องอ่ืนที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ
ในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 4. ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย บางเรื่องเริ่มปฏิบัติเริ่มคล่องตัว 
ข้าราชการครูมีความเข้าใจชัดเจนแล้ว แต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของเดิม ทำให้ต้องเริ่มต้นเรียนรู้
และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งอาจมีความเข้าใจไม่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติไม่ถูกต้อง เกิดปัญหาให้ต้อง
แก้ไขในภายหลัง 
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