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ก

คานา
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 จัดทํารายงานผลการ
บริห ารอั ต รากํ าลัง ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผ่าน
มา และนํามาปรับใช้ในการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา สนองแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไป
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทําให้รายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ฉบับนี้เป็นรูปเล่มขึ้นมาได้ หากผิดพลาดประการใด ขออภัย
มา ณ ที่นี้ด้วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
ส่วนที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ 299/2561
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญอัตรากาลังบุคลากร
ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสําคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย กําลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนํามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน
เนื่องจากศัก ยภาพของแต่ละคนมี ความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสําคัญในการดําเนินการงานของ
หน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจํานวนกําลังคนที่เหมาะสม”
การวางแผนกําลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกําลังคนในองค์การ
ล่วงหน้าว่าต้องการอัตรากําลังประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้
การวางแผนกําลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มีจํานวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจําเป็นของ
งานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ ดังนั้น การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการดําเนินการจัดอัตรากํา ลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในตําแหน่งที่
เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะ
วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกําลังคนเพื่อใช้กําลังคนให้
ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเริ่มวางแผนกําลังคน
ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพ
อัตรากําลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากําลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณา
ในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่สําเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็น
จํานวนมาก ดังนั้น การวางแผนกําลังคนสําหรับข้ าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจํานวนและ
คุณภาพของข้าราชการครู
ในสถานศึกษา

2. ผลกระทบจากความขาดแคลนหรือความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร
การบริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง ที่ ล้ ม เหลวได้ ส ร้ า งปั ญ หาการขาดแคลนอั ต รากํ า ลั ง ใน
สถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทําให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษาที่จะได้รับการการศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที่ มี
อิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษาอย่างมาก ได้แก่ ขวัญกําลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่ต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบายจาก
หน่วยงานบังคับบัญชาด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจํากัดนําไปสู่ความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคล
ในทุกด้าน

๒
ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทัง้ กําหนดมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิง
แก้ปัญหาในระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
สภาพปัจจุบัน
ปัจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน
134 โรงเรียน เป็นโรงเรียนก่อนประถมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน
99 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 34 โรงเรียน
ด้านอั ตรากําลังของโรงเรียนในภาพรวมมี อัตรากํ าลัง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 165 อัตรา (ไม่นับรวมพนักงานราชการ 41
อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน 54 อัตรา (งบครูวิกฤต 34 อัตรา บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จํานวน 20 อัตรา) ประกอบด้วย
1. โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน 58 โรงเรียน รวม 118 อัตรา
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 20 โรงเรียน 33 อัตรา โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 6 โรงเรียน 16
อัตรา
2. โรงเรียนที่ มีอั ตรากําลังครูเกิ นเกณฑ์ จํานวน 77 โรงเรียน รวม 165 อัตรา
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 59 โรงเรียน 110 อัตรา โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 19 โรงเรียน
55 อัตรา
3. โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูพอดีเกณฑ์ จํานวน 29 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 21 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 8 โรงเรียน
ปัญหาในการวางแผนกาลังคน
1. โรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก
2. โรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากเป็นโรงเรียนทีต่ ั้งอยู่ในเขตเมือง
และชุมชนใหญ่ มีความสะดวกสบาย จึงไม่มีผปู้ ระสงค์ขอย้ายออก
3. การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
ทั้งกรณีตําแหน่งว่างและตําแหน่งที่มีคนครอง ดําเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีตําแหน่งว่างน้อย
และผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน มีน้อยมาก
4. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ และความขาดแคลน
5. โรงเรียนทีม่ ีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นคําร้องขอย้าย

๓

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างรูปแบบการวางแผนอัตรากําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ ภารกิจ/เป้าหมาย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
2) เพื่อใช้วางแผนกําลังคนในการบริหารงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนอัตรากําลังให้ส่งผลการตัดสินใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

๔

ส่วนที่ 2
แนวทางการดาเนินงาน
สํานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 ดําเนินการตามแผน
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บริหารจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม มีคุณภาพตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการให้เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตรากําลังให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
1.1 การเกลี่ยอัตรากําลัง
(1) ให้ ตัด โอนตํา แหน่ง และอัต ราเงิ นเดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
(2) การตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนดใด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่
มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์
(3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลีย่ อัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง
ครูเ กินเกณฑ์ เพื่ อไปกํ าหนดในสถานศึกษาที่ มีอัตรากํ าลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึก ษาที่มี อัตรากํ าลัง ครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้พิจ ารณา
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์
ไปช่วยราชการที่สถานศึกษาทีม่ ีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
- การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
- การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่
มี อัตรากํ าลัง ครูเ กิ นเกณฑ์ หากภายหลัง ผู้นั้นสมั ครใจให้ตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนไป
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้ดําเนินการตัดโอนได้ทันที
- หากยังไม่มีผสู้ มัครใจให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไป
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากําลังโดยความเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนําเสนอ ก.ศ.จ. พิจารณา
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ส่วนที่ 3
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินการด้าน
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2561 มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินการเกลี่ย
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูเกิ นเกณฑ์ ไปกําหนด
ในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ก่อนเกษียณอายุราชการ และหลังเกษียณอายุราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดสรรอัตรากําลังที่ได้รับคืนจากการเกษียณอายุราชการให้โรงเรียนที่
มีอัตรากําลังครูต่ํากว่ าเกณฑ์ เกลี่ยพนักงานราชการ และลู กจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อลด
อัตราความขาดแคลนของโรงเรียน ดังนี้
(1) เกลี่ยตําแหน่งว่างครูผู้สอน จํานวน 2 โรงเรียน รวม 4 อัตรา ให้โรงเรียน
ที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ก่อนเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4

โรงเรียนเดิม
บ้านกิ่วแก้ว
บ้านกิ่วแก้ว
บ้านกิ่วแก้ว
บ้านหัวขัว

โรงเรียนทีเ่ กลี่ยเพิ่มให้
บ้านแบ่ง
บ้านควรดง
บ้านขุนกําลัง
บ้านฮวก

(2) เกลี่ยตําแหน่งว่างรองผู้อํานวยการโรงเรียน ของโรงเรียนที่มี
อัตรากําลังเกินเกณฑ์ จํานวน 5 โรงเรียน รวม 5 อัตรา ไปกําหนดเป็นตําแหน่งข้าราชการครูสายผูส้ อน
ในโรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียนเดิม
บ้านยางขาม
บ้านร่องส้าน
บ้านสบสา(สายใจ ดาล์ลา อนุสรณ์)
บ้านสันติสุข
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)

โรงเรียนทีเ่ กลี่ยเพิ่มให้
บ้านร่องแมด
บ้านเวียงลอ
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
อนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน
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(3) เกลี่ยอัตรากํ าลังครูผู้สอนที่ ได้รับจัดสรรคืนตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 20 อัตรา ให้โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์
หลังเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 17 โรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียนเดิม
บ้านปงสนุก
บ้านเวียงลอ
บ้านร่องแมด
บ้านร่องแมด
บ้านห้วยไคร้
บ้านสบสา(สายใจ ดาล์ลา อนุสรณ์)
บ้านแม่ต๋ํา
ชัยชุมภู
บ้านสระ
บ้านหนองบัวเงิน
บ้านท่าฟ้าเหนือ
บ้านดู่
บ้านห้วยแม่แดง
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านควรดง
บ้านน้ําปุก
บ้านควรเก๊าเงา
บ้านฮวก
บ้านป่าสัก
บ้านทุ่งกล้วย

โรงเรียนทีเ่ กลี่ยเพิ่มให้
บ้านปงสนุก
บ้านเวียงลอ
บ้านร่องแมด
บ้านร่องแมด
บ้านห้วยไคร้
บ้านสบสา(สายใจ ดาล์ลา อนุสรณ์)
บ้านแม่ต๋ํา
ชัยชุมภู
บ้านสระ
บ้านหนองบัวเงิน
บ้านท่าฟ้าเหนือ
บ้านดู่
บ้านห้วยแม่แดง
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านควรดง
บ้านน้ําปุก
บ้านควรเก๊าเงา
บ้านฮวก
บ้านป่าสัก
บ้านทุ่งกล้วย
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(4) เกลี่ยตําแหน่งว่างครูผู้สอน จํานวน 20 โรงเรียน รวม 23 อัตรา ให้
โรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ก่อนเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 14
โรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โรงเรียนเดิม
บ้านสบทุ”คีรีราษสงเคราะห์”
บ้านถ้ําผาลาด
บ้านถ้ําผาลาด
บ้านถ้ําผาลาด
บ้านทุ่งเย็น
บ้านท่าฟ้าใต้
บ้านปางวัว
ชัยชุมภู
บ้านสันปูเลย
บ้านสันติสุข
ราชานุเคราะห์
บ้านสบขาม
บ้านเลี้ยว
บ้านปัว
บ้านหลวง
บ้านห้วยสิงห์
บ้านทุ่งติ้ว
บ้านแกใหม่นิคม
บ้านก๊อน้อย
ชุมชนบ้านดอนไชย
บ้านบ่อเบี้ย
บ้านบ่อเบี้ย
บ้านนาบัว

โรงเรียนที่เกลี่ยเพิ่มให้
บ้านธาตุขิงแกง
บ้านธาตุขิงแกง
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
ชุมชนบ้านเชียงบาน
อนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน)
อนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน)
อนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน)
อนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน)
ชุมชนบ้านหลวง
บ้านสระ
อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
บ้านห้วยแม่แดง
บ้านห้วยแม่แดง
บ้านดู่
บ้านทุ่งกล้วย
บ้านป่าสัก
บ้านปงใหม่
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
บ้านจุน
บ้านแบ่ง
บ้านสระ
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(5) เกลี่ยโดยการตัดโอนตําแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนที่ยุบเลิก โรงเรียนไม่มี
นักเรียน และโรงเรียนที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 3 โรงเรียน รวม 3 อัตรา ให้โรงเรียน
ที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ก่อนเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
ที่
โรงเรียนเดิม
1 บ้านปางวัว
2 บ้านหัวขัว
3. บ้านร่องย้าง

โรงเรียนที่เกลี่ยเพิ่มให้
บ้านหย่วน(เชียงคํานาคโรวาท)
ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุถัมภ์)
บ้านร่องแมด

(6) จัดสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน ให้เพื่อลดอัตรา
ความขาดแคลนของโรงเรียน
1. บ้านร่องแมด
2. อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
3. บ้านแม่ต่ํา
4. บ้านแวน
5. บ้านหัวทุ่ง
6. ชุมชนบ้านหลวง
7. บ้านดอนไชยป่าแขม
8. บ้านดู่
9. บ้านน้ําปุก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถบริหารอัตรากําลัง
โดยการเกลี่ยอัตรากําลัง จากโรงเรียนที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกินเกณฑ์
ไปกําหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ดังนี้
1. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก่อนมีการเกษียณอายุ
ราชการประจําปี 2561 จํานวน 8 โรงเรียน 9 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 สามารถเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 9 อัตรา ดังนี้ สายผู้สอน จํานวน 2 โรงเรียน รวม 4 อัตรา และ
สายผู้บริหารจํานวน 5 โรงเรียน รวม 5 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุ
ราชการประจําปี 2561 จํานวน 33 โรงเรียน จํานวน 55 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
การจัดสรรคืนตามโครงการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 20 อัตรา ,
เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สาย
ครูผู้สอนจํานวน 20 โรงเรียน รวม 23 อัตรา และโดยการตัดโอนตําแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนที่ยุบเลิก
โรงเรียนไม่มีนักเรียน และโรงเรียนมีอัตราเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด มีความประสงค์จะย้าย จํานวน 3
โรงเรียน รวม 3 อัตรา รวมทั้งสิ้น 46 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 83.63
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3. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุ
ราชการประจํ าปี 2561 ที่ คงเหลื อจากการจั ดสรรคื นตามโครงการเกษียณอายุร าชการเมื่ อสิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเกิน
เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สายครูผู้สอน จํานวน 9 โรงเรียน รวม 9 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จัดสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน ให้เพื่อ
ลดอัตราความขาดแคลนของโรงเรียน จํานวน 9 โรงเรียน รวม 9 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 100
4. การการพัฒนาอัตรากําลังระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ
ได้ดําเนินการให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนากับสถาบันอุดมศึกษา ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพครูทงั้ ระบบ จํานวน 1,703 คน ดังนี้
การพัฒนา/อบรม/โครงการ
การพัฒนาครูครบวงจร(คูปองพัฒนาครู)
การพัฒนาครูด้ยระบบ Teppe online ปี 2561
อบรมธุรการโรงเรียน
พัฒนาลูกจ้างประจํา
อบรมครูผู้ช่วย
พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
พัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา
พัฒนาข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาให้มีวิทยฐานะ ว 21/2560
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจําปี 2561
พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาด้านคุ้มครองสิทธิเด็ก

จํานวน(คน)
839
23
121
97
44
85
79
25
220
46
124
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ส่วนที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถบริหารอัตรากําลัง
โดยการเกลี่ยอัตรากําลัง จากโรงเรียนที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกินเกณฑ์
ไปกําหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ดังนี้
1. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก่อนมีการเกษียณอายุ
ราชการประจําปี 2561 จํานวน 8 โรงเรียน 9 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 สามารถเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 9 อัตรา ดังนี้ สายผู้สอน จํานวน 2 โรงเรียน รวม 4 อัตรา และ
สายผู้บริหารจํานวน 5 โรงเรียน รวม 5 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุ
ราชการประจําปี 2561 จํานวน 33 โรงเรียน จํานวน 55 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
การจัดสรรคืนตามโครงการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 20 อัตรา ,
เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สาย
ครูผู้สอนจํานวน 20 โรงเรียน รวม 23 อัตรา และโดยการตัดโอนตําแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนที่ยุบเลิก
โรงเรียนไม่มีนักเรียน และโรงเรียนมีอัตราเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนด มีความประสงค์จะย้าย จํานวน 3
โรงเรียน รวม 3 อัตรา รวมทั้งสิ้น 46 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 83.63
3. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุ
ราชการประจํ าปี 2561 ที่ คงเหลื อจากการจั ดสรรคื นตามโครงการเกษียณอายุร าชการเมื่ อสิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเกิน
เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สายครูผู้สอน จํานวน 9 โรงเรียน รวม 9 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จัดสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน ให้เพื่อ
ลดอัตราความขาดแคลนของโรงเรียน จํานวน 9 โรงเรียน รวม 9 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 100
4. พั ฒนาครูระดับ สูงและระดับกลางตามโครงการยกระดั บคุณภาพครูทั้ งระบบ
เพื่อให้การบริหารอั ตรากํ าลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน
1,703 คน บรรลุเป้าหมาย
การบริหารอัตรากําลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
บรรลุ เ ป้ าหมาย ทั้ ง นี้ ได้ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ยสํ าคั ญ ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อจํากั ด จุ ดที่ ควรพั ฒ นาและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากาลังครู
1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง มีกระบวนการตามข้อกฎหมายทํา
ให้โรงเรียนขาดแคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน
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2. การรับย้ายมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนทําให้ใช้เ วลานาน เนื่องจาก
ต้องพิ จ ารณาดําเนิน การตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ก ารศึก ษากํ าหนดอย่า ง
เคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติ
การย้ายจึงขอย้ายกลับภูมิลําเนา
4. ผลกระทบจากมาตรการจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ โครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกํ าหนดทําให้ครูล าออกจํานวนมาก และการบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณก่อนกําหนดไม่
ต่อเนื่อง จะจ้างได้ในเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณทีล่ าออก เนื่องจากมีงบประมาณในการจ้างไม่
เพียงพอ
5. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตรากําลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตรากําลัง
จํานวนข้าราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ ทําให้ไม่สามารถขอเพิ่มอัตราตาม
จํานวนที่ขาดแคลนได้
6. ตําแหน่งข้าราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ตําแหน่งศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ถูกจํากัดให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของตําแหน่ง
ตามกรอบอัตรากําลัง จึงทําให้เกิดความขาดแคลนบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านการศึก ษา ด้านบริห ารงานบุคคล บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น แต่มี จํานวนบุคลากร
น้อยลง
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัด ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
1. นโยบายจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิม่ จํานวนอัตราตําแหน่งข้าราชการ
ตามจํานวนปริมาณงานทีเ่ พิ่มขึ้น
2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทําให้มีรายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย และเพิ่มภาระหนีส้ ินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น
3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนตําแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้
เวลานานเนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินงานมากเกินไป
4. การรับย้าย/รับโอนในบางตําแหน่ง ก.ค.ศ.ยังไม่มกี ารมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ได้เอง จะต้องส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ
5. การเกลี่ยอัตรากําลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ตงั้ อยู่ในเขตเมืองไม่ได้เนื่องจากไม่มี
คนประสงค์ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีตําแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ให้ความสําคัญกับแผนอัตรากําลังทีม่ ีอยู่ โดยนําไปแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
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3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการ
บริหารงานบุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
1. บริหารอัตรากําลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากําลังครู
จากโรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ํากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบ
ตามเกณฑ์ และครูต่ํากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความ
ขาดแคลนหลังการตัดโอนมากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ มีสภาพอัตรากําลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว
ใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้
1.1 ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังครูกรณีตําแหน่งว่างในโรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครู
เกินเกณฑ์ทันทีที่มีตําแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อย
ละความขาดแคลนอัตรากําลังมากที่สุดเป็นลําดับ แรก และในโรงเรียนที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการ
คมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อนําไปใช้รับย้ายข้าราชการครู
ที่มีสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
1.2 เกลี่ยอัตรากําลังครูกรณีที่มีคนครอง
1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะดําเนินการย้ายโดยการตัดโอนตําแหน่ง
และอัตราเงินเดือนตามตัวไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์
ของตนเองโดยใช้มาตรการจูงใจ เช่น ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หาก
โรงเรียนต้นสังกัดมีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ จะดําเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตัด
โอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวมากําหนดใหม่ในโรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์
2. รวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ ตั้ง อยู่ในพื้นที่ ใกล้เ คียงกั นเข้าด้วยกั น บริห ารงานใน
ลักษณะกลุ่มโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตรากําลังและ
การบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
ช่วยลดปัญหาความขาดแคลนอัตรากําลังครูได้ระดับหนึ่ง
3. ขอรับ การจัดสรรตําแหน่ง ครูเ กษียณอายุร าชการคืน เพื่อนําไปจั ดสรรให้กั บ
โรงเรียนที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากําลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการและขาดแคลนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก
4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและ
ขาดแคลน
5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพื่อนําไปจัดสรรให้กับโรงเรียนใน
สังกัดที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตรากําลังครูจากมากไปหาน้อย
6. สนับสนุนและสงวนอัตราว่างจากการเกษียณอายุ ราชการ และจากการลาออก
ตามโครงการเกษียณอายุก่ อ นกํ าหนดไว้ เพื่อบรรจุครูพันธ์ใหม่ หลัก สูตร 5 ปี หรือนัก เรียนทุ น
โครงการต่างๆ

๑๓

ภาคผนวก

๑๔

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ 299/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปี พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
*****************************************
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 2 จะดําเนิ นการรายงานผลการ
บริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ดังนี้
คณะที่ปรึกษา
1. นายทินกร อินทะนาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. นายสมรักษ์ วงศ์ชัย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คณะทางาน
1. นางเกตุสุดา โพธิแ์ ก้ว
2. น.ส.กฤตยาภรณ์ กาติ๊บ
3. นางบุษราคัม ศรีจันทร์
4. นางสมัย สุปันตา
เลขานุการ
5. นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ประธานคณะทํางาน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและ
พนักงานธุรการ ส4

คณะทํางานและ

ให้คณะทํางานมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม การบริหารอัตรากําลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีแก่ทางราชาการสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
(นายทินกร อินทะนาม)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายทินกร อินทะนาม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
3. นายเสมอ วงศ์พุฒ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คณะผู้จัดทา
1. นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว
2. น.ส.กฤตยาภรณ์ กาติ๊บ
3. นางบุษราคัม ศรีจันทร์
4. นางสมัย สุปันตา
5. นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
พนักงานธุรการ ส4

