แนวทางในการบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการบริห ารอัตรากาลังพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัว
ในการบริห ารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ โดยกาหนดแนวทางการบริห ารอัตรากาลัง พนักงาน
ราชการและลูก จ้า งชั่ว คราวรายเดือ นในหลายๆ ตาแหน่ง อาทิ พนั กงานราชการ ครูร ายเดือนแก้ไขปัญหา
สถานศึกษาครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ครูสาขาขาดแคลน นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
และบุคลากรปฏิบัติงานในสานักงานและมีคาสั่งมอบอานาจการปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
อาศัย อานาจตามหนัง สือสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน ด่ว นที่สุด ที่ ศธ 04009/ว
624 ลงวัน ที่ 28 กัน ยายน 2559 ด่ว นที่ส ุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสุรินทร์ เขต 2 โดยอนุมัติคณะกรรมการบริห ารอัตรากาลังพนักงาน
ราชการและลูก จ้า งชั่ว คราวรายเดือ น ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 2/2560 เมื่อ วัน ที่ 15 สิง หาคม 2560 จึง
กาหนดแนวทางการบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ไว้ดังต่อไปนี้
1. การบริหารอัตรากาลัง หมายถึง การกาหนดตาแหน่ง การเกลี่ยอัตรากาลัง การสั่งให้ไปปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ
1.1 การกาหนดตาแหน่ง หมายถึง การกาหนดตาแหน่ง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง
และค่าตอบแทนที่ ว่าง ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
1.2 การเกลี่ยอัตรากาลัง หมายถึง การตัดโอนตาแหน่ง และค่าตอบแทนที่ว่าง หรือ ตาแหน่งที่มีคน
ครองจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ไปกาหนดในสถานศึกษาที่ต่ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
1.3 การสั่งให้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หมายถึง การออกคาสั่งให้พนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษาอื่น นอกเหนือจากสถานศึกษาที่ถูก
กาหนดตาแหน่งไว้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา หรือด้วยเหตุอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการตามข้อ 2 (2) หรือ
ข้อ 5 เห็นสมควร
2. การเกลี่ยพนักงานราชการในสถานศึกษา
2.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ภายในสิ้ น ปี ง บประมาณของทุ ก ปี ให้ ต รวจสอบความขาดแคลนของอั ต ราก าลั ง ครู ใ น
สถานศึกษาว่าโรงเรียนใดมีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์และมีตาแหน่งพนักงานราชการจานวน
เท่าใดโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษานั้นดาเนินการ
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ให้ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประธาน
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นกรรมการ
ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล
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- ผู้บริหารสถานศึกษาที่เห็นว่าเหมาะสม
เป็นกรรมการ
- ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพนักงานราชการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(3) กรณี ต าแหน่ ง ว่ า ง ให้ เ กลี่ ย ต าแหน่ ง ว่ า งและค่ า ตอบแทนไปก าหนดในสถานศึ ก ษาที่ มี
อัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และมีความขาดแคลนอัตรากาลังครูก่อนเป็น
อันดับแรก
(4) กรณีมีผู้ครองตาแหน่ง ให้เกลี่ยตัวบุคคลและค่าตอบแทนตามตัวไปกาหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดตามเงื่อนไข ข้อ (1) โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบ
ความเดือดร้ อน สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการรายดังกล่าว และให้ยึด
ประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นสาคัญ
(5) แจ้งสถานศึกษาต้นทางและปลายทางทราบกรณีเกลี่ยอัตรากาลัง
2.2 ระดับสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ได้รับการเกลี่ยไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ โดยให้
นาผลการประเมินดังกล่าวไปประกอบการทาสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งใหม่ให้
ต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554
3. การเกลี่ยอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา
(1) กรณีมีอัตราลูกจ้างชั่วคราวว่างลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ในสถานศึกษาที่มีจานวนลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ และข้าราชการครูรวมกันเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการเกลี่ยอัตราให้กับสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หรือมีความขาดแคลนสาขาวิชาเอกก่อนดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(2) กรณีมีอัตราลูกจ้างชั่วคราวที่มีคนครอง ในสถานศึกษาที่มีจานวนลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
และข้าราชการครูรวมกันเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ
เกลี่ยอัตราให้กับสถานศึกษาที่มีจานวน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และข้าราชการครู
รวมกันแล้วมีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนสาขา
วิชาเอก
4. การเกลี่ยอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 3 ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเกลี่ยอัตราจ้างชั่วคราวให้กับสถานศึกษาที่มีความจาเป็นขาดแคลนมากกว่าได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวที่กาหนดไว้ในข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประธาน
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ
- ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เป็นกรรมการ
- ผู้บริหารสถานศึกษาที่เห็นว่าเหมาะสม จานวน 3 คน
เป็นกรรมการ
- ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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6. การเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีที่มีคนครองตาแหน่ง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษานั้น
(2) ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีจานวนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่มีอัตรากาลังเกิน
เกณฑ์และสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังรวมต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ภายในเดือนกันยายนของ
ปีการศึกษานั้น
(3) แจ้งประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายในเดือนกันยายนของปีการศึกษานั้น
(4) ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ยื่นความประสงค์เพื่อรับการดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังไปยังสถานศึกษาที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายใดไม่ยื่นความประสงค์ หรือยื่นความ
ประสงค์แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางการเกลี่ยอัตรากาลัง หากคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังมี
ความเห็นเป็นประการใดให้ถือเป็นอันยุติ ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการฯ จะต้องไม่ส่งผล
กระทบความเดือดร้อน สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และ
ให้ยึดประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นสาคัญ
(5) ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากาลังฯ ภายในเดือน ตุลาคม ของปีการศึกษานั้น
(6) ดาเนินการแจ้งสถานศึกษาต้นทางและปลายทางดาเนินการต่อไป
7. การบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากากับ ดูแลการบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
***********

