รายงานผลการบริหารอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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(ก)

คานา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดทํารายงานผลการบริหาร
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และนํามาปรับ ใช้ใน
การบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษา สนองแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น และเป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไป
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทีท่ ําให้รายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ฉบับนี้เป็นรูปเล่มขึ้นมาได้ หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตุลาคม 2562
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(1)

ส่วนที่ 1
บทนา
เหตุผลความเป็นมา
1. ความสาคัญอัตรากาลังบุคลากร
ปัจ จุบันทุ ก หน่วยงานไม่ ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสําคัญ กั บ “คน” โดยถือว่าเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมาย กําลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนํามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจาก
ศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสําคัญในการดําเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ
“คุณภาพของคนและจํานวนกําลังคนที่เหมาะสม”
การวางแผนกํ าลัง คน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกํ าลัง คนในองค์ก าร
ล่วงหน้าว่าต้องการอัตรากําลังประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การ
วางแผนกําลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจํานวน
และประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจําเป็นของงานและต้อง
พร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ ดังนั้น การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาเป็นกระบวนการดําเนินการจัดอัตรากํ าลัง คนให้เ หมาะสม ทั้ง ปริม าณและคุณภาพ ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในตําแหน่งที่เหมาะสมตรงกั บความรู้
ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การวางแผนกํ า ลัง คนสํ าหรับ ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา นอกจากจะ
วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกําลังคนเพื่อใช้กําลังคนให้ได้
ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเริ่มวางแผนกําลังคนตั้งแต่
ระดับสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากําลังที่
ขาดแคลน ในขณะที่ ภาพรวมของอัตรากําลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียด
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่สําเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจํานวนมาก ดังนั้น
การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจํานวนและคุณภาพของข้าราชการครู
ในสถานศึกษา
2. ผลกระทบจากความขาดแคลนหรือความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร
การบริหารอัตรากําลังที่ล้มเหลวได้สร้างปัญ หาการขาดแคลนอัตรากําลังในสถานศึกษา
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทําให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาที่จะได้รับการการศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที่มอี ิทธิพลต่อความสําเร็จในการ
จัดการศึกษาอย่างมาก ได้แก่ ขวัญกําลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่ต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชาด้วยศักยภาพที่เต็มไป
ด้วยข้อจํากัดนําไปสู่ความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลในทุกด้าน
ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทัง้ กําหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัตทิ ั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปญ
ั หาในระยะ
สั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(2)

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
สภาพปัจจุบัน
ปัจ จุบันสํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษา เขต 2 มี โ รงเรียนในสัง กั ด จํานวน
132 โรงเรียน กับอีก 1 สาขา เป็นโรงเรียนก่อนประถมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 99 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 32 โรงเรียน
ด้านอัตรากําลังของโรงเรียนในภาพรวมปีการศึกษา 2562 มีจํานวนนักเรียน 15,397
คน เปิดห้องเรียน 1,120 ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จะได้รับอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,036
อัตรา แต่ในภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีอัตรากําลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 หลังเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2562 (ณ 1 ตุลาคม
2562) มีจํานวน 1,123 อัตรา แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 140 อัตรา และครูจํานวน 983
อัตรา สูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 87 อัตรา (ไม่นับรวมพนักงานราชการ 41 อัตรา ลูกจ้าง
ชั่วคราวตําแหน่ง ครูผู้สอน 54 อั ตรา (งบครูวิ ก ฤต 35 อัตรา บุคลากรวิท ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จํานวน 19 อัตรา)
ปัญหาในการวางแผนกาลังคน
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ส่วนมากเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น และไม่ครบตามวิชาเอก
2. โรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนกั เรียนต่ํา
กว่า 120 คน ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและชุมชนใหญ่ มีความสะดวกสบาย จึงไม่มผี ู้ประสงค์ขอย้ายออก
3. การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ทั้ง
กรณีตําแหน่ง ว่างและตําแหน่ง ที่มี คนครอง ดําเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีตําแหน่ง ว่างน้อย และผู้
ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน มีน้อยมาก
4. โรงเรียนทีม่ ีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นคําร้องขอย้าย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างรูปแบบการวางแผนอัตรากําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับภารกิจ/เป้าหมาย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2) เพื่อใช้วางแผนกําลังคนในการบริหารงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนอัตรากําลังให้ส่งผลการตัดสินใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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(3)

ส่วนที่ 2
แนวทางการดาเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม มีคุณภาพตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการให้เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตรากําลังให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สงู สุด
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
1.1 การเกลี่ยอัตรากําลัง
(1) ให้ตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํา
กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
(2) การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนดใด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์
(3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครู
เกินเกณฑ์เพื่อไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
- พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ ไปช่วย
ราชการทีส่ ถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
- การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดย
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
- การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ มี
อัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้ดําเนินการตัดโอนได้ทันที
- หากยังไม่มีผสู้ มัครใจให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่
มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากําลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนําเสนอ ก.ศ.จ. พิจารณา
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินการด้านอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินการเกลี่ย
อัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในโรงเรียนที่มี อัตรากําลังเกินเกณฑ์ ไปกํ าหนดใน
โรงเรี ยนที่ มี อั ตรากํ า ลัง ต่ํากว่า เกณฑ์ ก่ อ นเกษีย ณอายุร าชการ และหลั ง เกษีย ณอายุร าชการเมื่ อสิ้ น
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสรรอัตรากํ าลัง ที่ ได้รับ คืนจากการเกษีย ณอายุร าชการให้โ รงเรียนที่ มี
อัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ เกลี่ยพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อลดอัตราความ
ขาดแคลนของโรงเรียน ดังนี้
(1) เกลี่ ยอั ตราโดยการตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ เลิก จํานวน 2 อัตรา ไป
กําหนดเป็นตําแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่ มีอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด หลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
ที่
สังกัดเดิม
1 บ้านปางวัว
2 บ้านดอนมูล(ภูซาง)

สังกัดใหม่
บ้านห้วยแม่แดง
ชุมชนบ้านหนองเลา

(2) เกลี่ยอัตราโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานการสอน ที่ว่างจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 17 อัตรา ไปกําหนดเป็นตําแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงาน
การสอนต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก่อนเกษียณอายุราชการ และหลังเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 17 โรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สังกัดเดิม
บ้านทุ่งเย็น
บ้านท่าฟ้าใต้
บ้านดอนมูล (จุน)
บ้านปางถ้ํา
บ้านสันปูเลย
บ้านหนองท่าควาย
บ้านดอนมูล (ภูซาง)
บ้านหัวขัว
บ้านร่องย้าง
บ้านวังบง

สังกัดใหม่
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
บ้านแม่ต๋ํา
บ้านแวน
บ้านหัวทุ่ง
ชุมชนบ้านหลวง
บ้านดอนไชยป่าแขม
บ้านปงสนุก (จุน)
บ้านสักลอ
บ้านสันปูเลย

รายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ.2562

ที่
11
12
13
14
15
16
17

สังกัดเดิม
บ้านสันกลางนาดอ
บ้านใหม่น้ําเงิน
ชุมชนบ้านดอนไชย
บ้านบุญเรือง
บ้านใหม่น้ําเงิน
บ้านแกใหม่นิคม
ชุมชนบ้านหนองเลา

(5)

สังกัดใหม่
บ้านทุ่งมอก“ราษฎร์อนุกูล”
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านดอนแก้ว
บ้านทุ่งหนอง
บ้านก๊อน้อย
บ้านปง
บ้านก๊อหลวง

(3) เกลี่ ยอั ตราโดยการตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานการสอน ที่มีผู้ดํารงตําแหน่ง จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงาน
การสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 4 อัตรา ไปกําหนดเป็นตําแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง
สายงานการสอนต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก่อนเกษียณอายุราชการ และหลังเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน รวมจํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4

สังกัดเดิม
บ้านปางวัว
บ้านดอนมูล (ภูซาง)
บ้านไชยพรม
บ้านร่องย้าง

สังกัดใหม่
บ้านหย่วน(เชียงคํานาคโรวาท)
บ้านแก
บ้านหย่วน(เชียงคํานาคโรวาท)
ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)

(4) เกลี่ ยอั ตราโดยการตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานการสอน ที่มีผู้ดํารงตําแหน่ง จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงาน
การสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 1 อัตรา ไปกําหนดเป็นตําแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง
สายงานการสอนต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก่อนเกษียณอายุราชการ และหลังเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่างเขตพื้นที่การศึกษา รวมจํานวน 1 โรงเรียน ดังนี้
ที่
ร.ร./สังกัดเดิม
ร.ร./สังกัดใหม่
1 ร.ร.ไตรมิตรวิทยา /สพป.เชียงราย เขต 4 ร.ร.บ้านร้องเชียงแรง / สพป.พะเยา เขต 2
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(5) เกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จากการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15 อัตรา ให้สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนต่ํากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 11 โรงเรียน
ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อสถานศึกษา
บ้านร่องแมด
บ้านสักลอ
อนุบาลจุน(บ้านบ้วสถาน)
ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)
บ้านฝายกวาง
อนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน)
ชุมชนบ้านหลวง
อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
บ้านดู่
ชุมชนบ้านบอน
บ้านร้องเชียงแรง
รวมทั้งสิ้น

อาเภอ
จุน
จุน
จุน
จุน
เชียงคํา
เชียงคํา
เชียงม่วน
ปง
ปง
ปง
ภูซาง

จานวน นศ. ทุนที่ได้รับ
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
15

2. จัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ จํานวน 38 อัตรา และอัตราจ้างชั่วคราวตําแหน่ง
ครูผู้สอน จํานวน 55 อัตรา รวมทั้ งสิ้น 93 อัตรา ให้โรงเรียนสังกั ด ที่มีอัตรากําลัง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ตํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อลดอัตราความขาดแคลนของ
โรงเรียน หลังเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนวิชาเอก
จํานวน 75 โรงเรียน จํานวน 93 โรงเรียน

รายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ.256 2

(7)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถบริหารอัตรากําลังโดยการ
เกลี่ยอัตรากําลัง จากโรงเรียนที่มี อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด และอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการจัดสรรคืนตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปกําหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ดังนี้
1. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายผู้บริหาร
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุราชการประจําปี 2562 เพราะไม่ได้รับการจัดสรรคืน
ตามเกณฑ์ ค.ป.ร. จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 2 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 สามารถบริหารจัดการอัตรากําลังโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ เลิก จํานวน 2 อัตรา ไปกําหนดเป็น
ตําแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังจาก
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 2 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
100
2. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายครูผู้สอน
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก่อนเกษียณอายุราชการ และหลังมีการเกษียณอายุราชการประจําปี 2562
จํานวน 39 โรงเรียน จํานวน 57 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถ
เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการจัดสรรคืนตามโครงการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15 อัตรา และเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตําแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง จํานวน 17 โรงเรียน
และตําแหน่งสายงานการสอนที่มีคนครองอีก 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 68.42
3. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายครูผู้สอน
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุราชการประจําปี 2562 ที่คงเหลือจากการจัดสรรคืนตาม
โครงการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเกลี่ยอัตรากํ าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สายครูผู้สอน จํานวน 35 โรงเรียน รวม 36 อัตรา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จัดสรรพนัก งานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูผู้สอน ให้เพื่อลดอัตราความขาดแคลนของโรงเรียน จํานวน 28 โรงเรียน รวม 28 อัตรา คิด
เป็นร้อยละ 77.77
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ส่วนที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถบริหารอัตรากําลังโดยการ
เกลี่ยอัตรากําลัง จากโรงเรียนที่มี อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด และอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการจัดสรรคืนตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปกําหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ดังนี้
1. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายผู้บริหาร
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุราชการประจําปี 2562 เพราะไม่ได้รับการจัดสรรคืน
ตามเกณฑ์ ค.ป.ร. จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 2 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 สามารถบริหารจัดการอัตรากําลังโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ เลิก จํานวน 2 อัตรา ไปกําหนดเป็น
ตําแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังจาก
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 2 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
100
2. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายครูผู้สอน
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก่อนเกษียณอายุราชการ และหลังมีการเกษียณอายุราชการประจําปี 2562
จํานวน 39 โรงเรียน จํานวน 57 อัตรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถ
เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการจัดสรรคืนตามโครงการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15 อัตรา และเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตําแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง จํานวน 17 โรงเรียน
และตําแหน่งสายงานการสอนที่มีคนครองอีก 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 68.42
3. สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายครูผู้สอน
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หลังมีการเกษียณอายุราชการประจําปี 2562 ที่คงเหลือจากการจัดสรรคืนตาม
โครงการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเกลี่ยอัตรากํ าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สายครูผู้สอน จํานวน 35 โรงเรียน รวม 36 อัตรา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จัดสรรพนัก งานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูผู้สอน ให้เพื่อลดอัตราความขาดแคลนของโรงเรียน จํานวน 28 โรงเรียน รวม 28 อัตรา คิด
เป็นร้อยละ 77.77
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ข้อเสนอแนะ
การบริหารอัตรากําลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บรรลุ
เป้ าหมาย ทั้ งนี้ ได้ วิเ คราะห์ปั จจั ยสํ าคั ญ ปัญ หา อุ ปสรรค ข้อจํากั ด จุ ดที่ ควรพั ฒนาและข้อเสนอแนะ
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากาลังครู
1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ ว่างลง มีก ระบวนการตามข้อกฎหมายทําให้
โรงเรียนขาดแคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน
2. การรับ ย้ายมี ขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนทํ าให้ใช้เ วลานาน เนื่องจากต้อง
พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึด
หลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการ
ย้ายจึงขอย้ายกลับภูมิลําเนา
4. ผลกระทบจาการลาออกในปีเกษียณอายุราชการ ซึ่งไม่สามารถนําอัตรามาใช้ในการ
บริหารและบรรจุทดแทนได้
5. ผลกระทบจากการเกษีย ณอายุ ร าชการในมาตรการจํา กั ดขนาดกํ าลั ง คนภาครั ฐ
โครงการเกษียณอายุราชการก่ อนกําหนดทําให้ครูลาออก และการบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณก่อน
กําหนดไม่ต่อเนื่อง จะจ้างได้ในเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณที่ลาออก เนื่องจากมีงบประมาณในการ
จ้างไม่เพียงพอ
6. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตรากําลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตรากําลังจํานวน
ข้าราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ ทําให้ไม่สามารถขอเพิ่มอัตราตามจํานวนที่ขาด
แคลนได้
7. ตําแหน่งข้าราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ถูกจํากัดให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของตําแหน่งตามกรอบ
อัตรากําลัง จึง ทําให้เกิ ดความขาดแคลนบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน
การศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น แต่มีจํานวนบุคลากรน้อยลง
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัด ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
1. นโยบายจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิม่ จํานวนอัตราตําแหน่งข้าราชการตาม
จํานวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย และเพิ่มภาระหนีส้ ินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น
3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนตําแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้
เวลานานเนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินงานมากเกินไป
4. การรับย้าย/รับโอนในบางตําแหน่ง ก.ค.ศ.ยังไม่มกี ารมอบอํานาจให้ดําเนินการ ได้เอง
จะต้องส่งเรือ่ งให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ
5. การเกลี่ยอัตรากําลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ได้เนื่องจากไม่มีคน
ประสงค์ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีตําแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ให้ความสําคัญกับแผนอัตรากําลังทีม่ ีอยู่ โดยนําไปแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการ
บริหารงานบุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
1. บริหารอัตรากําลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากําลังครูจาก
โรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ํากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์
และครูต่ํากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลัง
การตัดโอนมากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ มีสภาพอัตรากําลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้
มาตรการ ดังนี้
1.1 ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังครูกรณีตําแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูเกิน
เกณฑ์ทันทีที่มีตําแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความ
ขาดแคลนอัตรากําลังมากที่สุดเป็นลําดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก
ไม่ ป ลอดภัย และครูภายในไม่ ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อนําไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่ มีส าขาวิชาเอกที่
โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
1.2 เกลี่ยอัตรากําลังครูกรณีที่มีคนครอง
1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะดําเนินการย้ายโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวไปกําหนดใหม่ในโรงเรียนทีม่ ีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้
มาตรการจูงใจ เช่น ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียน
ต้นสังกัดมีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ จะดําเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตัดโอนตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามตัวมากําหนดใหม่ในโรงเรียนที่มอี ัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์
2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะ
กลุ่มโรงเรียนโดยใช้ท รัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกั บแนวทางการจัดอัตรากําลั ง และการบริหาร
จัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะช่วยลดปัญหา
ความขาดแคลนอัตรากําลังครูได้ระดับหนึ่ง
3. ขอรับการจัดสรรตําแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อนําไปจัดสรรให้กับโรงเรียนที่
ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากําลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาด
แคลนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก
4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพื่อนําไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด
ที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตรากําลังครูจากมากไปหาน้อย
6. สนับสนุนและสงวนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ และจากการลาออกตาม
โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดไว้ เพื่อบรรจุครูพันธ์ใหม่ หลักสูตร 5 ปี หรือนักเรียนทุนโครงการต่างๆ
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ 266/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปี พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
*****************************************
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จะดําเนินการรายงานผลการบริหาร
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดังนี้
คณะที่ปรึกษา
1. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. นายเสมอ วงค์พุฒิ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คณะทางาน
1. นางเกตุสุดา โพธิแ์ ก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ประธานคณะทํางาน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. น.ส.กฤตยาภรณ์ กาติ๊บ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
3. นางบุษราคัม ศรีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางาน
4. นางสมัย สุปันตา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ
5. นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์ พนักงานธุรการ ส4
คณะทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะทํางานมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม การบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีแก่ทางราชาการสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายสุชาติ ศศิภัทรกุล)
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