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ผลการวิเคราะหการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง 

 ครอบคลุมตามนโยบาย 

 การวางแผนอัตรากําลังมีขอบขายภารกิจโดยใชขอมูลปริมาณงานสถานศึกษาและขอมูลท่ีเก่ียวของ 
เปนเครื่องมือในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ            
ท้ังดานปริมาณงานและความตองการครูตามกลุมสาระการเรียนรู  สาขาวิชาเอกของสถานศึกษา               
เชน การจัดสรรอัตราคืน การเกลี่ยอัตรากําลังการกําหนดตําแหนงรองรับนักศึกษาทุนเปนตน  ในการนี้         
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ไดออกแบบการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของในการ
จัดทําขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ., สพฐ. กําหนดไปใชในการบริหาร
อัตรากําลัง โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง ระดับเขตพ้ืนท่ีสําหรับบริหารอัตรากําลังดังกลาว เพ่ือให
สถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากําลังดานปริมาณและวิชาเอกของครู สอดคลองกับความขาดแคลน ตองการจําเปน
ของสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีความขาดแคลนดานปริมาณและวิชาเอกลดลง สงผลใหสถานศึกษา    
จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงเปนการดําเนินการครอบคลุม และตอบสนองตามนโยบาย          
ดานการวางแผนอัตรากําลัง 

 ปญหา อุปสรรค 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ออกแบบการรายงานขอมูลการสอน เพ่ือให
สถานศึกษาจัดทํา และรายงานขอมูลการสอนเปนไปตามเกณฑ ก.ค.ศ., สพฐ. นั้น ในกรณี ท่ีสถานศึกษา
รายงานขอมูลครูตามวิชาเอกไมเปนไปตามเกณฑ สงผลใหการนําขอมูลไปใชในการบริหารอัตรากําลัง
คลาดเคลื่อนอัตรากําลังครูดานวิชาเอกไมสอดคลองตามท่ีหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ., สพฐ. กําหนด 
 2. การสอนระดับมัธยมศึกษามีความจําเปนจะตองมีครูสอนครบชั้นตามวิชาเอก ซ่ึงสถานศึกษา  
ขนาดกลางและขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สวนใหญมีอัตรากําลังครู
เกินเกณฑในภาพรวม ในขณะท่ีมีความขาดแคลนในสาขาวิชาเอก แตไมสามารถจัดสรรเกลี่ยอัตรากําลังไปให
สถานศึกษาดังกลาวแกปญหาความขาดแคลนวิชาเอกได สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

 ขอเสนอแนะ 

 1. ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑการเกลี่ยอัตรากําลังครู ใหโรงเรียนสอนระดับมัธยมศึกษาสามารถ
จัดสรรเกลี่ยครูไดครบชั้นและวิชาเอก 

 2. มีโปรแกรมขอมูลสารสนเทศระดับกรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใชรวมกัน            
เพ่ือประโยชนในการบริหารอัตรากําลังทุกระดับ 
 

 

 



2. ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง 

 ครอบคลุมตามนโยบาย 

 1. การสรรหาและบรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภารกิจขอบขายครอบคลุม
เก่ียวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การแตงตั้งหรือเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกหรือ   
ผูไดรับการคัดเลือก การบรรจุบุคคลเขารับราชการใหมการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ        
ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด, แนวปฏิบัติท่ีหนวยงานตนสังกัดแจง เพ่ือใหการสรรหาบุคคลเขาสูระบบ  มีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ.กําหนด, มีความรูความสามารถตามความตองการของหนวยงาน และลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ดําเนินการสรรหา,คัดเลือกบุคคล โดยให
ความรู ความเขาใจ ใหคําปรึกษา แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการโดยผานองคคณะบุคคลเพ่ือใหการ
ดําเนินการในทุกข้ันตอนเปนไปตามหลักเกณฑ มีความยุติธรรม  โปรงใส และตรวจสอบได 
           2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและ
ตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดทุกข้ันตอน   

 ปญหา อุปสรรค 

 1. คณะกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา  ท่ีประชุม อกศจ.และ กศจ.        
มีการตรวจสอบขอมูลเชิงลึกมากทําใหหาคนเปนคณะกรรมการคอนขางยาก  
 2. มีการพิจารณาขอมูลของผูยื่นคํารองขอยาย โดยอกศจ. พิจารณาเอง ซ่ึงผลการพิจารณาจะไมตรง
กับขอมูลท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ทําฐานขอมูลไปเบื้องตน 
 3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จะพิจารณาประกาศรับยาย/เปลี่ยนตําแหนง ตาม ว 30 หรือ ว 29 
แลวแตกรณีโดยรอดําเนินการประกาศอัตราวาง ในคราวเดียวกันทําให สพท. ท่ีมีอัตราวาง เกิดปญหา      
ขาดแคลนอัตรากําลังตองบริหารจัดการภายใน สพท. ไปกอน 
 4. สพฐ.ไมจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการคัดเลือกทําให สพท. ตองบริหารงบประมาณจากงบอ่ืน
เพ่ือดําเนินการคัดเลือก ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบใหงบประมาณของ สพท. ท่ีกําหนดวัตถุประสงคไวแลว ทําให
ไมบรรลุผลตามท่ีกําหนดไวได       

 ขอเสนอแนะ 

 1. ใหครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ       
ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ควรมีคณะกรรมการจัดทําขอมูลผูยื่นคํารองขอยายชุดเดียวเพ่ือมิใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน 
 3. ควรดําเนินการประกาศอัตราวาง เพ่ือรับยาย/เปลี่ยนตําแหนงตามระยะเวลาท่ีแตละ สพท.         
มีความขาดแคลนอัตรากําลัง 
 4. สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณไวสําหรับดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ หรือ
ลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณ สพฐ. ตําแหนงครูผูสอน ธุรการโรงเรียน (15,000) และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
  

  

 



3. ดานการพัฒนาบุคลากร 

 ครอบคลุมตามนโยบาย 

 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  โดยสงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
พัฒนาตนเองอยางเปนระบบ ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือจัดทําหลักสูตร
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงกับความตองการและขาดแคลน สงเสริมและพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูดานดิจิทัลทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะสื่อสาร
ภาษาท่ีสามใหสอดคลองกับภารกิจและหนาท่ี 

 ปญหา อุปสรรค 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมตามนโยบายท้ังหมด เนื่องจาก
งบประมาณมีจํากัดประกอบการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการดําเนินการ     
ซ่ึงไดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2563 ไมตอเนื่องและบางกิจกรรมตองหยุดชะงักไป  

 ขอเสนอแนะ 

 จากเดิมซ่ึงใชรูปแบบในการพัฒนาแบบ Face To Face จําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาใหม    
ใหเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดและสถานการณท่ีไมเอ้ืออํานวยกับการพัฒนาแบบด้ังเดิม       
เปลี่ยนมาใชรูปแบบการอบรม พัฒนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom หรือ Google Meet แทนทําใหประหยัด
งบประมาณและมีความปลอดภัยในสถานการณปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 ครอบคลุมตามนโยบาย 

 1. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง ครูผูชวย ท่ีผานการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู (คศ.1) ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เปนการ
สงเสริมสนับสนุนใหครูผูชวย มีความรู ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหนาท่ีความรับผิดชอบ            
ตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเปนครูท่ีดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สงเสริม สนับสนุนใหความรู 
ความเขาใจ ใหคําปรึกษา แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือใหคําแนะนํา เพ่ือใหครูผูชวยมีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน ครูผูชวยท่ีผานการพัฒนาในระหวาง       
การปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.กําหนด จะไดรับการแตงตั้ง            
ใหดํารงตําแหนงครู 
           2. การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงเปนการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะสูงข้ึน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดใหความรู ความเขาใจ           
ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกตําแหนง มีการจัดทําแนวปฏิบัติ กรอบระยะเวลาในการเสนอขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ    
ทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดําเนินการเสนอขอไดอยางถูกตอง ซ่ึงในการดําเนินการ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินการเปนไปดวยความเปนธรรม เสมอภาค   
เทาเทียมกันกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

 ปญหา อุปสรรค 

 1. คณะกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา  ท่ีประชุม อกศจ.และ กศจ. มีการตรวจสอบ
ขอมูลเชิงลึกมากทําใหหาคนเปนคณะกรรมการคอนขางยาก 
          2. หลักเกณฑการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะมีหลายหลักเกณฑ และมีการเปลี่ยนแปลง

บอยครั้ง ทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอรับการประเมินและผูปฏิบัติเกิดความสับสน

ประกอบกับบางหลักเกณฑกอใหเกิดความไมเปนธรรมระหวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีปกติกับพ้ืนท่ีพิเศษ และผูขอรับการประเมินสวนใหญไมไดศึกษาหลักเกณฑและ      

แนวปฏิบัติ ขาดความรอบคอบ ทําใหตองปรับแกเอกสาร จํานวนหลายครั้ง จึงทําใหลาชาในการดําเนินการ     

 3. การดําเนินการเก่ียวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ กระบวนการดําเนินการแตละวิทยฐานะไมได

สิ้นสุดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

 ขอเสนอแนะ 

 1. ใหครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
           2. ก.ค.ศ. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพียงหลักเกณฑเดียว 

เพ่ืองายตอการปฏิบัติสําหรับผูขอรับการประเมินและเจาหนาท่ีผูปฏิบัต ิ



5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ครอบคลุมตามนโยบาย 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินการตามกรอบภารกิจและ
นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน มีการประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบโดยท่ัวกัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปดวย     
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมกับทุกคน และดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ข้ันตอน แนวปฏิบัติท่ี ก.ค.ศ และ
สพฐ. กําหนดทุกประการ  

 ปญหา อุปสรรค 

 1. ผูประเมินและผูรับการประเมินขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับแนวความคิดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. การนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไมตรงตามสายงานมาใชในการประเมิน  
  3. ระยะรอบการประเมิน และปฏิทินการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนไมสอดคลองกัน ทําใหการดําเนินการ
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติ  

 ขอเสนอแนะ 

 1. สรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ และแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2. ซักซอมแนวปฏิบัติ พรอมแนบแนวปฏิบัติ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละสายงานทุกครั้ง 
 3. ควรกําหนดปฏิทินในการการเลื่อนเงินเดือนใหมีระยะหางจากรอบการประเมินเพ่ือใหหนวยงาน
สามารถนําผลการประเมินมาวิเคราะหและปฏิบัติงานไดในเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังปองกันความผิดพลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

 ครอบคลุมตามนโยบาย 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ไดเสริมสรางและใหความรูเก่ียวกับวินัยและ      
การรักษาวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจางประจํา พนักงานราชการลูกจางชั่วคราว 
พรอมท้ังไดสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย       
ตอตนเอง ตอหนวยงานและตอผูมารับบริการ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว เปนไปตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ดานการการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

 ปญหา อุปสรรค 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เปนองคกรท่ีมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวนมาก และมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ทําใหมีขอจํากัดในเรื่อง     
การเสริมสรางความรู และความตระหนัก ตลอดจนการปลูกจิตสํานึก ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ   
การปองกันการทุจริต อยางครอบคลุมและการปองกันการทุจริต อยางครอบคลุมและท่ัวถึง ใหมีประสิทธิภาพ 
ภายใตภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกร เพียงอยางเดียว ประกอบกับขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไมคอยใหความสําคัญกับการครองตนใหอยูในกรอบของวินัย คุณธรรม จริยธรรม เทากับความกาวหนา      
ทางวิชาการ เสรีภาพสวนบุคคล ภายใตสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

 ขอเสนอแนะ 

 หนวยงานในระดับนโยบายควรใหความสําคัญในเรื่องนี้โดยการกําหนดระเบียบหลักเกณฑข้ันตอน  
การดําเนินการ การใหคุณใหโทษ ตลอดจนสนับสนุนการอบรมพัฒนาขาราชการครูใหมีความรู ความเขาใจ 
และความตระหนัก ในเรื่องวินัยขาราชการครู อยางตอเนื่องทุกระดับ และมีบทกําหนดโทษกับขาราชการคร ู  
ท่ีฝาฝนและมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีไมมากเกินไป 
 


