ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

คำนำ
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส านั ก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 1 จั ดทาขึ้ นเพื่ อสรุป ผลการดาเนินงานประจาปี
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อ
เผยแพร่แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาตลอดจนผู้เ กี่ย วข้อง ประกอบด้ว ยข้อ มูล พื้น ฐานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากาลัง ในรอบปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน
2562) ตลอดจนการพัฒนาและการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านสิทธิประโยชน์
ต่างๆ
ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และบุคลากรใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลที่อานวยความสะดวก และอนุเ คราะห์ข้อ มูล ในการจั ด ทารายงานการผลดาเนิน งานฯ
ฉบับ นี้จ นสาเร็จ ด้ว ยดี ซึ่ง จะเป็น ประโยชน์ใ นการบริห ารงานบุค คลให้มี ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

สำรบัญ

หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารงานบุคคล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ส่วนที่ 2
ข้อมูลอัตรากาลัง
ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ 2562
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โครงสร้างการบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงาน
วางแผน
อัตรา
กาลังและ
กาหนด
ตาแหน่ง

กลุ่มงาน
สรรหา
และ
บรรจุ
แต่งตั้ง

กลุ่มงาน
บาเหน็จ
ความ
ชอบและ
ทะเบียน
ประวัติ

กลุ่มงาน
พัฒนา
บุคลากร

กลุ่มงาน
วินัยและ
นิติการ

งาน
ธุรการ

2

ทาเนียบผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายปริญญา ณ วันจันทร์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นางพวงผกา สุขัมศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง

นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ

นางนงนุช บุษบก
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
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งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นายกฤชณัท เทพนิล
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ

นางสาวทวีพร วงค์วะลังศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ

นางสาวพัชริดา ขันสล่า
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางลาดวน รัศมีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ

นางสาวสุวรรณ คามูล
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ

งานพัฒนาบุคลากร

นางวิเลียม วัฒนศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ

นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง
พนักงานพิมพ์

4

งานวินัยและนิติการ

นายสวัสดิ์ แถวถาทา
นิติกร ชานาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
นิติกร ชานาญการ

5

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
- ภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
- นโยบายการบริหารงานบุคคลของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

วิสัยทัศน์
ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารโปร่งใส
ประทับใจในบริการ ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
เพิ่มทวีศักยภาพบุคลากร

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๓. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
การบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในการบริหารจัดการ
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล
พิทักษ์ระบบคุณธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ส่งเสริมความก้าวหน้าและเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคลแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
5. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง มีภาระงาน ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนอัตรากาลัง (ข้อมูล 10 มิถุนายน)
1.2 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
1.4 การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง/ สายงานและกลุ่มงาน การปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้างประจา
1.5 การตัดโอนตาแหน่งและอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6 การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 การประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
1.8 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานวินัยและนิติการให้ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
1.9 การขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
1.10 การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (คปร.)ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.11 การให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
1.12 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีภาระงาน ดังนี้
2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาล การคัดเลือกศึกษานิเทศก์/ผู้บริหาร
2.3 การสรรหาและดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
2.4 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.5 การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
2.6 การแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งและผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สพท.
2.7 การลาออกจากราชการของพนักงานราชการและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.8 การขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.9 การคัดเลือก/ประเมินบุคคล บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดารงตาแหน่งว่าง
และการเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
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2.10 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
2.11 การดาเนินการงานตามโครงการกาหนดอัตรากาลังคนภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
2.12 การดาเนินการจ้างครูต่างชาติสอนในสถานศึกษา
2.13 การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีภาระงาน ดังนี้
3.1 การควบคุมการเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
3.2 การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
3.3 การจัดทา และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
3.4 การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.5 การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ที่ลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม และกรณีย้ายไป ย้ายมา ต่างสังกัด
3.6 การบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
3.7 การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7
3.8 การดาเนินการเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ (CMSS)
3.9 การรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ถึงแก่กรรม
3.10 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
3.11 การขอกาหนดพื้นที่พิเศษ
3.12 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3.13 การขออนุญาตลาอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮัจย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.14 การขออนุญาตลา และควบคุมวันลาทุกประเภทของผู้บริหารสถานศึกษา
3.15 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.16 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
3.17 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
และผู้บริหารสถานศึกษา และลูกจ้างประจาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.18 การดาเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
3.19 การขอถือจ่ายอัตราเงินประจาตาแหน่งเงินวิทยฐานะและ ขอรับเงิน พ.ต.ก.
3.20 การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจาปี ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
3.21 การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง (เพิ่มเติม) ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
3.22 การขอรับเงินรางวัลประจาปี
3.23 การจัดทาทะเบียนคุม การลงรายละเอียด/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( จ. 18 )
3.24 การดาเนินการเกี่ยวกับระบบงานฐานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจาในสังกัด P-OBEC / HRMS.
3.25 การขออนุมัติจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
3.26 การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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3.27 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับงานการเงินและสินทรัพย์
3.28 การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
3.29 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3.30 การดาเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
3.31. การปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ข้าราชการการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
4. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีภาระงาน ดังนี้
4.1 การสารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา
4.2 การจัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
4.3 การประสานงานส่งเสริมการดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
ทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งและพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการอบรมลูกจ้างประจา
และลูกจ้างกรณีเข้าสู่ตาแหน่งใหม่และกรณีประจาการ
4.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
4.5 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อสร้าง
ความเข็มแข็งในวิชาชีพ
4.6 การสร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
4.7 การประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการเทียบโอนประสบการณ์
ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
4.8 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และงานที่คุรุสภามอบหมาย
4.9 การดาเนินการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ
4.10 การดาเนินการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.11 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
4.12 การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
4.13 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ
4.14 การอบรมพัฒนาข้าราชการตามสายงาน
4.15 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.16 งานประสานการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
4.17 การศึกษาความจาเป็นและดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตนและหน่วยงาน
ทางการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือกระทรวงศึกษาธิการ
4.18 การวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อทุกประเภท
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4.19 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาไปประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร
หรือเป็นคณะทางาน
4.20 การอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาดูงานภายในประเทศ และศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ ทุกกรณี
4.21 การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัด
5. กลุ่มงานวินัยและนิติการ มีภาระงาน ดังนี้
5.1 การร้องเรียน
5.2 การร้องทุกข์และอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3 การส่งเสริมด้านวินัย
5.4 การดาเนินการทางการวินัย
5.5 การจัดทาสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและนิติการเพื่อศึกษาวิเคราะห์และนาไป
พัฒนา บุคลากรในสังกัด
5.6 งานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวกับหน่วยงาน
5.7 การละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
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นโยบายการบริหารงานบุคคล
ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ด้านที่ 1 ด้านการจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้ ระบบ ICT ที่ทันสมัย
ในการพัฒนาฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ทั้งระบบ ซึ่งจะทาให้การทางานไม่ซ้าซ้อน มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การย้าย การกาหนดตาแหน่ง การวางแผนอัตรากาลัง
การพัฒนาบุคลากรเป็นต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ การพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คล 2 ระบบ คื อ ระบบทะเบี ย นประวั ติ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Competency
Management Suppoting Sestem (CMSS) และระบบการบริหารงานบุคคลโดยฐานข้อมูลบุคลากรรายบุคคล
Personal-Office of The Basic Education Commision (P-OBEC)
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคล
2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดาเนินการสรรหาบุคลากร
ตามความต้ อ งการ ตามฐานข้อ มู ล ของสถานศึ ก ษาและระบบฐานข้ อ มู ล ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ธรรม เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้
2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด และตามประกาศหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา สายงานการสอน และสายบุคลากรทางการศึกษาอื่น) ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ทั้งนี้ การดาเนินการได้ยึดตามหลักของธรรมาภิบาล ระเบียบกฎหมาย แนวการปฏิบัติที่เป็นธรรม เปิดเผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.3 การเกลี่ยอัตรากาลัง
การเกลี่ ย อั ตราก าลั ง โดยการปรับ เกลี่ ย อั ตราก าลั งให้ เ ป็น ไปตามกลยุท ธ์ก ารพัฒ นา
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด
และกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากาลังที่
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
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ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1 การพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพ
3.2 การส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการรักษาระเบียบวินัย
โดยการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ความเป็นธรรมในเรื่องการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การดาเนินการทางวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3 การส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ท าผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ให้ มี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
โดยวิธีการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบนาไปสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ อย่างกว้างขวาง มุ่งให้ประสบ
ผลส าเร็ จ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามศักยภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 การส่งเสริมการคัดเลือก สรรหา หรือประกวดข้า ราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
โดยการคัดเลือก สรรหา หรือประกวด แข่งขันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่แท้จริง บนพื้นฐานของการสรรหา คัดเลือก ประกวด หรือแข่งขัน ที่บริสุทธิ์
ยุติธรรม โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
4.2 การส่งเสริมให้ผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ อันเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
เช่น เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
โดยการส่งเสริม สนั บสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานหรือได้รับ
การเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาความดีความชอบประจาปี โดยใช้ผลงานที่ได้รับการ
ยกย่ อง เชิดชูเกีย รติ ประกอบการพิจ ารณาอย่างเป็นธรรม ตามหลั กเกณฑ์การพิจารณาความดีควา มชอบ
ที่ ก.ค.ศ.และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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4.3 การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึง
โดยการประชาสัมพันธ์ถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พึงได้รับตามสิทธิที่มีอย่างทั่วถึงรวมทั้งให้บริการ อานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์แก่
ผู้มารับบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การจัดพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติกรณีอื่น ๆ การดูแลกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ของสถานศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ
4.4 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัย
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และการศึกษาดูงาน
โดยการระดมทรัพยากรเพื่อจัดตั้งกองทุนอย่างกว้างขวางและกาหนดหลักเกณฑ์การขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนอย่างยุติธรรม ทั่วถึง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
ด้านที่ 5 ด้านการกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
โดยการกากับ ดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารงานบุคคลทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์คณะบุคคลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ
องค์คณะบุคคลด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 1 จัดระบบการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการ ด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ
และพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

14

ข้อมูลอัตรากาลัง
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.สถานศึกษา
รอง ผอ.สถานศึกษา
รอง ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา
รอง ผอ.สพท.
รอง ผอ.สพท.
ผอ.สพป.
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รวม

-

หมายเหตุ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รอง ผอ.ชานาญการ
รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รอง ผอ.สพท.ชานาญการพิเศษ
รอง ผอ.สพท.ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จานวน
89
134
238
577
2
2
13
10
91
2
4
1
2
12
6
2
3
6
2
8
2
7
5
1
1,219

หมายเหตุ
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ข้อมูลพนักงานและลูกจ้าง
ลา
ดับ
ที่

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ลูกจ้างประจาใน สพท.
ลูกจ้างประจาในโรงเรียน
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิมพ์
คนทาความสะอาด
นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูพัฒนาทั้งระบบ
ครูขั้นวิกฤต
บุคลากรวิทยาศาสตร์
อัตราจ้าง

รวม
หมายเหตุ

จานวนบุคลากร
แยกตามแหล่งงบประมาณ
สอนใน
รวม
เงิน
เงินนอก เงินบารุง
ระดับ
(คน) งบประมาณ งบประมาณ การศึกษา
(คน)
(คน)
(คน)
8
8
35
35
24
24
104
104
2
2
1
1
1
1
48
48
69
69
45
45
22
22
7
7
-

366

366

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมาย
เหตุ
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ข้อมูลนักเรียน
ลาดับที่

ระดับ

จานวน (คน)

รวม

316
1,493
1,639
3,448

รวม

2,550
2,402
2,291
2,324
2,250
2,357
14,174

ก่อนประถมศึกษา
อนุบาล 3 ขวบ
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ประเภทอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2
รวม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

511
542
415
1,568
19,190

หมายเหตุ
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สรุปผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

19

สรุปผลการดาเนินงานของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ในปีงบประมาณ ๒๕62 กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ ได้ดาเนินการตามภารกิจและพัฒนาการบริหารงานบุคคล โดยสรุปดังนี้
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
จานวน
ที่
เรื่องที่ดาเนินการ
อัตรา / ราย
1 ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง (เปลี่ยนตาแหน่ง) ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
15
ทางการศึกษา ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา พ.ศ.2562
2 ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
5
ทางการศึกษา ตามมาตา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และย้าย
3 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย
49
กรณีปกติ และกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และนักเรียนทุนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
4 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารง
40
ตาแหน่งครู
5 กาหนดรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
2
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา
6 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
10
7 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
96
8 การให้ข้าราชการครูสายงานการสอนไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวใน
5
หน่วยงานทางการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
9 ทาสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
9.1 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9.2 ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
3
9.3 ตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
9
9.4 บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562-2564
9.5 พนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
2
10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอลาออกจากราชการ
20

20
งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง

ที่
1

เรื่องที่ดาเนินการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 - ด้านที่ 3 ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะ ชานาญการ ทุกสายงาน
2 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะชานาญการ
ทุกสายงาน
3 การพิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ ทุกสายงาน
4 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2
ประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ทุกสายงาน
5 พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอให้มี/เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ ดังนี้
5.1 อนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
5.2 อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
5.3 อนุมัติผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อขอรับการประเมินเพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานครูเชี่ยวชาญ
7 การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
7.1 ผอ.สถานศึกษา
7.2 รอง ผอ.สถานศึกษา
7.3 ครู
8 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
9 การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
10 จัดสรรอัตราว่างจากตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2562

จานวน
อัตรา / ราย
34
22
25
38

64
38
10
1

5
52
2
9
15
(ผ่าน 10, ไม่ผ่าน 5)

21
งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ที่
1
2

3
4

5

เรื่องที่ดาเนินการ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2562) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
เลื่อนเงินเดือน (ดีเด่น)
- สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
- สายงานครูผู้สอน
- สายงานในสานักงาน
เลื่อนเงินเดือน (ดีมาก)
- สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
- สายงานครูผู้สอน
- สายงานในสานักงาน
เลื่อนเงินเดือน (ดี)
- สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
- สายงานครูผู้สอน
- สายงานในสานักงาน
เลื่อนเงินเดือน (พอใช้)
- สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
- สายงานครูผู้สอน
- สายงานในสานักงาน
ไม่เลื่อนเงินเดือน
- สายงานครูผู้สอน (บรรจุไม่ครบ 4 เดือน)
- สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

จานวน
ครั้ง
อัตรา/ ราย
2
82

2
2
2

82
454
12

2
2
2

106
925
21

2
2
-

14
643
2

-

-

-

23
4

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอันดับ
คศ.4 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
เห็นชอบในหลักการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ง ผอ.สพท.ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ระดับ สพฐ. ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

2

8

2

2

ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) และ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

2

11 กรณี

22
ที่
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

เรื่องที่ดาเนินการ
จัดทาฐานข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประจา เพื่อเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน
กับกรมบัญชีกลาง โดยการบันทึกความเคลื่อนไหวทุกรายการ เช่น เลื่อนและ
แต่งตั้งต่างๆ การย้าย เปลี่ยนตาแหน่ง การบรรจุ ข้อมูลบุคคลในครอบครัว วุฒิ
การศึกษา ฯลฯ
6.1 ข้าราชการ
6.2 ลูกจ้างประจา
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562
บันทึกข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานบุคคล ในระบบ P-OBEC และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การลงข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ CMSS ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
การจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจาปี 2562
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี 2562
12.1 ชั้นสายสะพาย
12.2 ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
12.3 เหรียญจักพรรดิมาลา
การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา –ข้าราชการ –ลูกจ้างประจา (1,211+43)
การดาเนินงานเกี่ยวกับแฟ้มประวัติ และ ก.พ. ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนาส่ง สพฐ. และคลังจังหวัดเชียงราย
การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
การดาเนินการเกี่ยวกับระบบงานฐานข้อมูลและการบันทึกทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาในสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 1 ประจาปี 2562 ดังนี้
16.1 บันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (แฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16)
16.2 บันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม
1) โปรมแกรม CMSS ของสานักงาน ก.ค.ศ.
2) โปรแกรม P-obec ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) โปรมแกรมฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) ของกรมบัญชีกลาง
4) โปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(โครงการจ่ายตรงเงินเดือน) ของกรมบัญชีกลาง

จานวน
ครั้ง
อัตรา/ ราย

1
1
1

1,211
43
67

22 ครั้ง/
เดือน

30 อัตรา/
เดือน

3
-

4
-

1
1
1
ตลอดปี

7
67
20
1,254

1

81

ตลอดปี

1,254

ตลอดปี

1,282

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

1,282
1,282
1,282

ตลอดปี

1,282

23
ที่

เรื่องที่ดาเนินการ

17

19

ให้บริการคัดถ่ายสาเนาเอกสารทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ในสังกัด และ
ข้าราชการบานาญ
ดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่บรรจุใหม่และข้าราชการที่โอนมาจากหน่วยงานอื่น
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7

20

18

จานวน
ครั้ง
อัตรา/ ราย
ตลอดปี
1,345
11

66

46

46

การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติ

6

6

21

รายงานงบวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี 2562

1

1,282

22

รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม

3

3

23

การขออนุญาตลาอุปสมบทและลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การขออนุญาตลา และควบคุมวันลาทุกประเภทของผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม ปี 2562
การบันทึกวันลาประจาปีงบประมาณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
25.1 บันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (แฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16)
25.2 บันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม
1) โปรแกรม CMSS ของสานักงาน ก.ค.ศ.
2) โปรแกรม P-obec ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7/ ก.ค.ศ.16
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ( 1 เมษายน
และ 1 ตุลาคม) และการแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขออนุญาตไปต่างประเทศ

1

1

ตลอดปี

136

1

1,254

1
1
2

1,254
1,254
2,557

195

195

10
10
2
2
16
13

160
80
21
2
86
84

24
25

26
27
28

ดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
โดยการบันทึกความเคลื่อนไหวทุกรายการ เช่น
-การย้ายข้าราชการครูและผู้บริหาร
-การเลื่อนและแต่งตั้ง
- การเปลี่ยนตาแหน่ง
- การโอน
-เลื่อนวิทยฐานะ
-แก้ไขคาสั่งย้าย เลื่อนและแต่งตั้ง เลื่อน

24
งานพัฒนาบุคลากร
ที่

เรื่องที่ดาเนินการ

1 โครงการครูดีในดวงใจ
2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
4 โครงการครูดีวิทยาศาสตร์เด่นและครูดีคณิตศาสตร์เด่น
5 การคัดเลือกข้าราชการครูพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเชียงราย
6 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2562
7 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
8 รางวัล “พระฤหัสบดี” ประจาปี 2562
9 โครงการพัฒนาองค์กร ประจาปี 2562
10 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
11 โครงการจิตาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตาสา 904
“หลักสูตรพื้นฐาน”
12 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
13 การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก
หลักสูตรจิตาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น
“เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”
14 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้ง
1
1
1

จานวน
อัตรา/ ราย
3
26
12

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
3
1
2
80
75
300

1
1

202
1,600

1

234

25
งานวินัยและนิติการ
ที่

เรื่องที่ดาเนินการ

1
2
3
4
5
6
7

การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครู
การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์
การดาเนินการเกี่ยวกับงานคดี
รายงานการดาเนินการวินัยข้าราชการครู
การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เรื่อง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เรื่อง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เรื่อง
มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เรื่อง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

8
9
10
11
12

ครั้ง
4
2
3
3
1
14
1

จานวน
อัตรา/ราย
4
2
3
3
1
14
1

1

1

1

1

1

1

1

1 เล่ม

1

1 เล่ม
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การดาเนินการโครงการต่างๆ
1. การดาเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23 (5)
กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งานพัฒนาบุคลากร มีขอบข่ายภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น
เป็นประจาทุกปี
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2561 นี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง ซึ่ง เป็นผลมาจากการปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสาเร็จ สามารถขยายเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 30 ราย ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้ยก
ย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรในวันครูที่ 16 มกราคม 2562
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2. การดาเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ทุกคนเป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนในการ
เสริมสร้างและพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิบัติงานดังกล่าว บุคลากรจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อนาเอาความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่มีอยู่
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน โดยศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงความรู้
ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ขึ้น ณ โรงแรมน้าโขงริเวอร์ไซด์ วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ได้รับจากการพัฒนาทาให้เกิดผลสาเร็จขององค์กรเพิ่มมากขึ้น
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3.การดาเนินงานตามโครงการการพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ประจาปี 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดทาโครงการ พัฒนาองค์กร
(OD : Organization Development) ประจาปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมเอ็มบู ทีค รี ส อร์ท เชีย งราย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในส านักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 1 ให้มีความรู้ในทุกๆด้าน มีความสุ ขในการปฏิบัติงาน เพื่อ
สามารถน าความรู้มาพัฒ นางานได้อย่ างเต็มประสิ ทธิภ าพ มีใจรักงานที่ทาอย่างมีพลั ง มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ต่อผู้ บ ริ ห ารและผู้ ร่ ว มงาน ต่อหน่ ว ยงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง มีความสามัคคีในการทางานร่ว มกันอย่างมี
ความสุข
ผลการดาเนินงาน
บุคลากร สพป.เชียงราย เขต 1 มีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร
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4. การดาเนินงาน โครงการจิตาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตาสา 904 “หลักสูตร
พื้นฐาน”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้มีความสานึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณในสถาบัน พระมหากษัตริ ย์ จึงนานโยบายดังกล่าวมาดาเนินการโดยจัดให้มีโครงการอบรม เรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด และ
กาหนดจัดอบรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จานวน 300 คน
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้ารับฟังการอบรมมีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ผู้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การอบรมมี ค วามเข้ า ใจในการเป็ น จิ ต อาสา เป็ น ต้ น แบบที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู้ อื่ น
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนในรูปแบบของจิตอาสา
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถนาความรู้และการฝึกปฏิบัติการบรรยายไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. การดาเนินงาน โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน(ลูกจ้าง) ในสังกัดยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จึงจาเป็นต้องมีการจัด อบรมให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน (ลูกจ้าง)เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากกฎหมายทั้ง 2
ฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย หรือยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน ได้กาหนดจัดอบรม จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่
24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพญามังราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีเครือข่ายคุณภาพที่เข้มแข็ง มีความรักและความสามัคคี สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นทีม มีขวัญและกาลังใจที่ดีการปฏิบัติงาน
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6. การดาเนินงาน การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงนานโยบายดังกล่าวมาดาเนินการโดยจัดให้มีโครงการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทยให้กับข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จึงได้กาหนดจัดอบรมในวันที่
23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, 2, 3, 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รวมทั้งสิ้นจานวน 1,457 คน
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้ารับฟังการอบรมมีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ผู้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การอบรมมี ค วามเข้ า ใจในการเป็ น จิ ต อาสา เป็ น ต้น แบบที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู้ อื่ น เป็ น
แบบอย่างในการปฏิบัติตนในรูปแบบของจิตอาสา
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจา” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น
แม่พิมพ์” ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนาความรู้และการฝึกปฏิบัติการบรรยายไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. การดาเนินงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น
ตาม ว.21/2560
ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวทางใหม่ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ยังขาดความเข้าใจและความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น ตาม ว 21/2560 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดทา
ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ มีผลงานที่มีคุณภาพประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่ อนวิทยฐานะ
จนได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยได้กาหนดจัดการฝึกอบรม จานวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน คือ รุ่นที่ 1
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพญามังราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผลการดาเนินงาน
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย เพื่อพัฒนางานให้เกิดผลงานทางวิชาการ
2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการเกิด
ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิทยฐานะที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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การประชุมเพื่อพัฒนางานของกลุ่มบริหารงาบุคคล
ที่
รายการ
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานบุคคล และจัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมได้แก่ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่ม ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 28
มกราคม 2562
2 ประชุมมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล และวางแผนการ
ดาเนินการ ITA ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้เข้าประชุมได้แก่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่ม
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
3 ประชุมเตรียมความพร้อมดาเนินการอบรมการพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา
ก่อนการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในวันที่
20-27 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่ม ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหาร
งานบุคคล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
4 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยมีผู้เข้าประชุมได้แก่ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในกลุ่ม ณ โรงแรมน้าโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในวันที่ 30
มิถุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562

จานวนครั้ง
1

วัน
1

1

1

1

1

1

2
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กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ได้รับงบประมาณในการดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕62 ดังนี้
1. โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาองค์กร ประจาปี 2562
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรพื้นฐาน”
5. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
6. การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น
“เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น

รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

17,000 บาท
90,800 บาท
32,500 บาท
60,000 บาท

จานวน 40,000 บาท
จานวน 67,500 บาท

จานวน 49,800 บาท

จานวน 357,600 บาท
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
คณะทางาน
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
นายปริญญา ณ วันจันทร์
นางพวงผกา สุขัมศรี
นางสุวรรณ คามูล
นางวิเลียม วัฒนศิริ
นางนงนุช บุษบก
นางลาดวน รัศมีจันทร์
นายกฤชณัท เทพนิล
นางสาวทวีพร วงค์วะลังศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
นางสาวพัชริดา ขันสล่า
นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา
นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
ประธานคณะทางาน
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
รองประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
นิติกร ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ คณะทางานและเลขานุการ
พนักงานพิมพ์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

