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************************************ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2565 ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซ่ึงมีแนวทางซ่ึงประกอบดวย ๑) ดานการวางแผนกําลังคน ๒) ดานการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจของหนวยงาน ๓) ดานการพัฒนาบุคลากร ๔) ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ ๕) ดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ๖) ดานการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร ๗) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๘) ดานการ
สงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึงขอสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

1.ดานการวางแผนกําลังคน 

ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑ การเกล่ียอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดดําเนินการเกล่ียอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี ้ 
1. จัดทําขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาเกลี่ย   
อัตรากําลัง 
2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังฯ  
3. นัดประชมุคณะกรรมการบรหิารอัตรากําลังฯ  
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง เพ่ือพิจารณา 
เกลี่ยอัตรากําลัง ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  
5. สรุปผลการพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลัง  
6. เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัต ิ 
7. แจง สพฐ. ก.ค.ศ. สถานศึกษาและกลุมงานท่ีเก่ียวของ 
ผลการดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ างชั่ วคราว 
ปงบประมาณ 2565 ดังนี ้ 
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตัดโอนตําแหนงครูสายงานการสอนท่ีเปนตําแหนงวางไมมี
คนครองจากโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังเกินเกณฑไปกําหนดเปน
ตําแหนงเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑท่ี  
ก.ค.ศ.กําหนด เพ่ือใชสําหรับรับยาย จํานวน 2 อัตรา 
2. ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ     
บุคลากรทางการศึกษาท่ีวางตําแหนงสายงานบริหาร
สถานศึกษาตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษา
ท่ียุบ รวม หรือ เลิกสถานศึกษา ไปกําหนดเปนตําแหนงสาย
งานบริหาร สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียน 41-119 คน 
ตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 1 อัตรา  
3. จัดสรรอัตราพนักงานราชการและอัตราจางชั่วคราว 
ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาท่ีมีอัตรากาลังครูต่ํากวา
เกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ปงบประมาณ 2565 คือ ตําแหนง
พนักงานราชการ จํานวน 1 อัตรา   
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 

 

1.2 การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 10 ป          
(พ.ศ.2564 – 2573) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดจัดทําขอมูลครูผูสอนตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีใน
สถานศึกษาในสังกัด เปนระบบและมีประสิทธิภาพ สําหรับใช
จัดทําแผนอัตรากําลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกตามท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด เพ่ือวางแผนการบริหารอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 
10 ป ( ป พ.ศ. 2564 – 2573 ) และเปนขอมูลสําหรับ
วางแผนการผลิตครูในสาขาวิชาเอกหลักใหกับหนวยงานหรือ
สถาบันท่ีผลิตนักศึกษาทุนโครงการตางๆ โดยใหโรงเรียนใน
สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6 ใชขอมูล ณ วันท่ี  25 มิถุนายน 
2564 เปนฐานขอมูลในการกรอบแบบเก็บขอมูล รวมถึง
วางแผนอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 
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2.ดานการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

2.๑ การยายผูบริหารสถานศึกษา 
ประจําป พ.ศ.2564 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ไดดําเนินการยายผูบริหารสถานศึกษา ดังนี ้
๑. ตรวจสอบตําแหนงวางและประชาสัมพันธตําแหนงวาง
และแจงการสงคํารองขอยาย 
๒. สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. ขออนุมัติตอ กศจ. เพ่ือสงคํารองขอยายไปตางเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
๔. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอยาย 
๕. รวบรวมคํารองขอยายท้ังภายในและตางเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไปแยกเปนรายโรงเพ่ือขอความเห็นการยายตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๖. จัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของผูขอยายเบื้องตน 
๗. เสนอขอมูลการยายไปสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือขออนุมัติการยายตอ อ.ก.ศ.จ./กศจ.เชียงใหม 
๘. ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการสั่งแตงตั้ง 
๙. แจงโรงเรียนท่ีเก่ียวของดําเนินการสงตัว 
 
ผลการดําเนินการ 
          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ ไดดําเนินการสรรหาผูบริหารสถานศึกษา ใหดํารง
ตําแหนงวาง โดยดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑวิธีการยายท่ี ก.ค.ศ.กําหนดและรายละเอียดการ
ประเมินศักยภาพการยายของผูบริหารสถานศึกษา ตามท่ี 
สพฐ .  กํ าหนดไว  ยึ ด ม่ัน ในการ ดํ า เนิน งานตามหลั ก 
ธรรมาภิบาล จึงทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยดําเนินการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 
จํานวนท้ังสิ้น 5 ราย 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

2.๒ การยายขาราชการครู สายงานการสอน 

ป พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ไดดําเนินการยายขาราชการครู สายงานการสอน ดังนี้ 
๑. ตรวจสอบตําแหนงวางขาราชการครู สายงานการสอน 
ขอมูลอัตรากําลังและสาขาวิชาเอกของแตละสถานศึกษา 
๒. ตรวจสอบปฏิทินการยื่นคํารองขอยายและประชาสัมพันธ
การยื่นคํารองขอยายตามปฏิทิน 
๓. ขออนุ มัติ เปนหลักการในการสงคํารองขอยายของ
ขาราชการครู สายงานการสอนไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พรอมความเหน็ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. รวบรวมคํารองขอยายของขาราชการครูสายงานการสอน
ในสังกัดตรวจคุณสมบัติ แยกประเภทคํารองขอยาย 
๕. กรณียายไปตางเขต จัดสงคํารองขอยายไปตางเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พรอมความเห็นของกรรมการสถานศึกษา 
๖. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรับยาย 
๗. จัดทํารายละเอียดขอมูลการยายของผูขอยายทุกราย ตาม
องคประกอบการยายท่ี สพฐ. กําหนด เพ่ือจัดสงขอมูลไปยัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
๘. แต ง ต้ั งคณะทํางานระดับเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา เ พ่ือ
ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการยาย กอนจัดสงขอมูลไปยัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
9. สงคําสั่งแตงตั้งยายไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
๑0. สงตัวผูไดรับการยายจากตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไป
รายงานตัวท่ีสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๖ และ
รายงานตนสังกัดทราบ 
๑1. การไดรับการแตงต้ังยายไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จะแจงคําสั่งยายใหผูไดรับการแตงตั้งและใหสถานศึกษาสงตัว
ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับยายและแจงผูเก่ียวของทราบ 
ผลการดําเนินการ 
1. ขาราชการครูไดรับการการยายภายในสังกัด สพป.
เชียงใหม เขต ๖ จํานวน 23 ราย 
2. ขาราชการครูไดรับการการยายมาดํารงตําแหนงในสังกัด 
สพป.เชียงใหม เขต ๖ จํานวน 34 ราย 
3. ขาราชการครูยายไปดํารงตําแหนงตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 18 ราย 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

๒.๓ การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม มาตรา ๓๘ ค (๒) ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ไดดําเนินการยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา 

๓๘ ค (๒)  ดังนี ้
๑. ตรวจสอบตําแหนงวาง ตามกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด 
๒. เสนอ กศจ.เชียงใหม เพ่ือขออนุมัติใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ดําเนินการยายใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี กศจ.เชียงใหม กําหนด 
๓. แจงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือประชาสัมพันธใหผู
ประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกทราบโดยท่ัวกัน 
๔. ประชาสัมพันธรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
๖. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเทากับจํานวน
ตําแหนงวางท่ีประกาศ 
๗. เสนอ กศจ.เชียงใหม เพ่ืออนุมัติผลการคัดเลือกและ
ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
๘. เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการแตงตั้ง 
๙. แจงคําสั่งใหผูท่ีเก่ียวของทราบตอไป 
 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
ไดดําเนินการการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
๓๘ ค (๒) จํานวน 3 ราย คือ 
- นางธนิตา  สุขสมบูรณ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ สพป.ลําพูน เขต 2 ใหดํารงตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา สพป.เชียงใหม เขต 6   
- น.ส. อังณคนา  ไววุฒิ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการพิเศษ สพป.แมฮองสอน เขต 1 ใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม 
เขต 6 
- นางสุพิชญา  แสนวิชัย ตําแหนง จพง.ธุรการชํานาญงาน 
กลุมอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6 ใหดํารงตําแหนง 
จพง.ธุรการชํานาญงาน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.
เชียงใหม เขต 6 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

2.4 การรับโอนขาราชการใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค
(2) 

1. ตรวจสอบอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
2. เสนอ กศจ.เชียงใหม เพ่ือขออนุมัติใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดําเนินการรับโอนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ท่ี กศจ.เชียงใหม กําหนด 
3. แจงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือประชาสัมพันธใหผู
ประสงคขอโอนทราบโดยท่ัวกัน 
4. ประชาสัมพันธประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
5. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับโอน 
6. คณะกรรมการพิจารณารับโอนขาราชการเทาจํานวน
ตําแหนงวางท่ีประกาศ 
7. เสนอ กศจ.เชียงใหม เ พ่ืออนุ มัติผลการรับโอนและ
ประกาศผลการรับโอน 
8. เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ดําเนินการออกคําสั่งรับ
โอนและแจงตนสังกัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนเดิมและสงตัวมาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีรับโอน 
 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดดําเนินการรับโอนขาราชการ จํานวน  1   ราย คือ 
- นายภานุพันธ สมตา ตําแหนง นักวิชาการวัฒนธรรม 
ชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ใหดํารง
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ สพป.
เชียงใหม เขต 6 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 

 

2.5 การยายศึกษานิเทศก ประจําป 2564 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ไดดําเนินการยายศึกษานิเทศก (กรณีพิเศษ) ดังนี้ 
1. สพป.เชียงใหม เขต 6 ตรวจสอบอัตราวางตามกรอบ
อัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคํารองขอยาย 
3. แตงตั้งคณะกรรมการใหคะแนนตามองคประกอบการยาย 
4. สงผลการพิจารณาเพ่ือ เสนอ ก.ศ.จ.เชียงใหม เพ่ืออนุมัติ
ผลการพิจารณาและอนุมัติแตงตั้ง 
5. เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ดําเนินการสั่งแตงตั้ง 
6. แจงคําสั่งใหตนสังกัดและผูเก่ียวของทราบ 
7. ตนสังกัดสงตัวมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดรับยายศึกษานิเทศก จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
ใหดํารงตําแหนงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 1 ราย คือ  
นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
จาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 
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3. การพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

3.๑ พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดจัดโครงการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือประเมินตําแหนงและวิทยฐานะตามหลักเกณฑและ
วิธีการ วPA ผานระบบออนไลน โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนา 
3. ติดตอประสานงานในสวนท่ีเ ก่ียวของ เชน สถานท่ี 
วิทยากร ฯลฯ 
4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฝายตางๆ เพ่ือสราง
ความเขาใจ 
5. ผลิตเอกสาร คูมือ และสื่อ 
6. ดําเนินการพัฒนาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7. วัดผล และประเมินผล 
8. สรุปผลและรายงานผูบังคับบัญชา 
 
ผลการดําเนินงาน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความ
เขาใจในการเขียนประเด็นทาทายในขอตกลงการพัฒนางาน
เพ่ิมข้ึนและเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ตําแหนงและวิทยฐานะ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจน
สงผลดีตอผูเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
อนาคต 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 
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4. ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

4.1 สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีและเ ล่ือนเปนวิทยฐานะ 
ชํานาญการ/   ชํานาญการพิเศษ/ เช่ียวชาญ    

           

4.1.1 การขอมีวิทยฐานะชํานาญการ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ หนงัสือสํานักงาน  
ก.ค.ศ.ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว17 ลง
วันท่ี 30 กันยายน  2552    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ได กํา เนินการสงเสริมใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีและเ ล่ือนเปน วิทยฐานะ 
ชํานาญการ   ดังนี ้    
1. ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบป
ละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอพรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 
3) ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       
2. สพป.ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผูขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด       
3. ขออนุมัติคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
ด าน ท่ี  1 คื อ  ด านวิ นั ย  คุณธรรม  จริ ย ธ ร รม  และ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ  ด า น ท่ี  2 คื อ  ด า น ค ว า ม รู
ความสามารถ และดานท่ี 3  คือดานผลการปฏิบัติงานตอ
คณะกรรมการ ศึกษาธิ การจั งหวั ดและแต ง ต้ั ง โดย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด       
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจงประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดาน ท่ี 3       
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาของ        
ผูขอรับการประเมินกรรมการคนท่ี 2 และกรรมการคนท่ี 3 
เพ่ือดําเนินการ       
6. คณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 
เรียบรอยแลว ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เสนอ 
ผลการประเมินดังกลาวมายัง สพป.   
7. สพป. เสนอผลการประเมินดานท่ี 1, 2 และ 3 
ขออนุมัติผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม    
8. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติอนุมัติ ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงต้ังใหมีวิทยฐานะ ครูชํานาญ
การ       
9. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ออกคําสั่งแตงตั้งใหมี 
วิทยฐานะชํานาญการ และสงคําสั่งให สพป.เชียงใหม  
เขต 6 และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ       
10. สพป.เชียงใหม เขต 6 แจงคําสั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ  
ชํานาญการ ใหสถานศึกษา ของผูขอรับการประเมินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

 11. สพป.เชียงใหม เขต 6 มีขาราชการครูในสังกัด มีและ
เลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน 
      11.1 วิทยฐานะชํานาญการ จํานวน   21    ราย 
งานท่ีอยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการ
ประเมินจะตองดําเนินการจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
12.  คณะกรรมการประ เ มินฯ เ พ่ือให มี วิทยฐานะ 
ชํานาญการ จํานวน   3  ราย 
   

4.1.2 การขอมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ หนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ.ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว17  ลง
วันท่ี 30 กันยายน  2552   
 

วิธีดําเนินการ 
1. ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบป
ละ 1 ครั้ ง  โดยส ง คําขอพรอม ท้ังผลการปฏิบั ติงาน  
(ดานท่ี 3) ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและ
รับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        
2. สพป.ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผูขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด        
3. ขออนุมัติคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
ด าน ท่ี  1  คือ  ด านวิ นั ย  คุณธรรม  จริ ย ธ รรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน ท่ี 2 คือ ดานความรู
ความสามารถตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงประกาศแตงตั้ ง
คณะกรรมการ ประเมิน ดานท่ี 1 และดานท่ี 2  
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาของผูขอรับ
การ ประเมิน,กรรมการคนท่ี 2 และกรรมการคนท่ี 3 เพ่ือ
ดําเนินการ   
 6 .  คณะกรรมการประเ มินด าน ท่ี  1  และด าน ท่ี  2 
เรียบรอยแลว ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เสนอผล
การประเมินดังกลาวมายัง สพป.       
7. สพป.เสนอผลการประเมินดานท่ี 1และ2 ขออนุมัติผล
การประเมินฯ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม       
8.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติอนุมัติผลการ
ประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2      
9. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ ประเมินชุดท่ี 2 เพ่ือประเมินดานท่ี 3  
สงประกาศฯไปยัง สพป.เชียงใหม เขต 6   
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

 10. สพป.เชียงใหม เขต 6 สงประกาศไปยัง คณะกรรมการ
ประเมิน ชุดท่ี 2      
11. คณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 2 ประชุมเพ่ือสรุปผล
การประเมินดานท่ี 3       
12. คณะกรรมการศึกษาธิการ อนุมัติผลการประเมิน    
ดานท่ี 3              
       12.1 อนุมัติผลการประเมิน ใหปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน             
       12.2 อนุมัติผลการประเมิน ใหปรับปรุงครั้งท่ี 2 
ภายใน 3 เดือน             
       12.3 อนุมัติผลการประเมิน ไมอนุมัติ             
       12.4 อนุมัติผลการประเมิน อนุมัติ     
13. กศจ.อนุมัติผลการประเมิน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดออกคําสั่งแตงต้ังใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
และสงคําสั่งใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
  
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 

 

4.๒ การสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  
 

วิธีการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ แกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือเขารับรางวัล 
ยกยองเชิดชูเกียรติ ดานตางๆ ของหนวยงาน และพิจารณา
คัดเลือกใหเขารับรางวัลในระดับตาง ๆ ของหนวยงานอ่ืน ๆ 
รวมท้ังการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีจะเกษียณอายุราชการ
เปนประจําปทุกป  ท้ังนี้ ไดดําเนินการจัดพิธีมอบเกียรติ
บัตร วุฒิบัตร โล รางวัล แกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวาระโอกาสสํา คัญ เชน งานวันคร ู 
การประชุมครูบุคลากรทางการศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือเปนเกียรติแกผูไดรับรางวัล 
 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
ไดมอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้  
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

 1) รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี ้
   1.1. การประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง ดานครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
กลุมวิชาเทคโนโลยี ดานบริหารจัดการ ระดับภาค 
   1.2 การประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้ง ท่ี 10 รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง ดานครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุมวิชาเทคโนโลยีดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พ่ือ 
การเรียนการสอน ระดับภาค 
   1.3 การประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทองดานสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา สงเสริมการใชนวัตกรรม 
PLC ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
   1.4 รางวัลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับ
เครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรต“ิคุรุสดุดี”จํานวน  1 ราย 
   1.5 รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” “ระดับ
ภูมิภาค”จํานวน 1 โรง 
   1.6 รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน  จํานวน 2 ราย 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1.สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) ทําให ไม มีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการรางวัล ตางๆไดอยางเต็มท่ี  
2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภาระงานมาก
ไมมีเวลาในการจัดทําผลงานหรือเสนอผลงานเพ่ือเขารับ
การพิจารณาคัดเลือก 
แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
มีการสงเสริมสนับสนุน  ประชาสัมพันธและเชิญชวนให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญของรางวัลและผลงานตาง ๆ
สามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนได 
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5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

5.1  การตรวจสุขภาพประจําป  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ไดดําเนินการ สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร 
ในสังกัดดูแลสุขภาพสํามารถปองกันกอนจะเกิดโรค 
โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ.2565 
ดังนี้  
- แจงประชาสัมพันธใหครูและบุคลากรในสังกัด  
เขารับการตรวจสุขภาพ   
- ประสานโรงพยาบาลทหารผานศึก เพ่ือความสะดวก
ของครูและบุคลากรในสังกัด  
-  ครูและบุคลากรในสังกัดแจงความประสงคเขารับ
การตรวจสขุภาพ  
-  ประสานกับโ รงพยาบาลทหารผ าน ศึก เ พ่ือ    
กําหนดวันเขารับการตรวจ  
-  ครูและบุคลากรในสังกัดไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําปเม่ือมีปญหา สามารถรับการรักษาไดตอเนื่อง 
 

ผลการดําเนินการ   
บุคลากรในสังกัดเขารับการตรวจสุขภาพประจําป   
พ.ศ.2565 จํานวน 34 ราย  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ     
              -ไมมี- 
 

5.2 กองทุนสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ไดดําเนินการจัดให มีกองทุนสวัสดิการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ดังนี ้
1. แจงขาราชการท่ีประสงคจะขอกูเงินยื่นคําขอกู 
2. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคําขอกู 
3. แจงผลการพิจารณาใหผูขอกูทราบ 
4. แจงฝายบริหารการเงินและสินทรัพย ดําเนินการ
หักเงิน 
ผลการดําเนินงาน 

ขาราชการฯ ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6 ท่ีไดรับ
สวัสดิการฯ มีความพึงพอใจและนําไปใชประโยชนใน
การดําเนินชีวิตเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                -ไมมี- 
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

5.3  การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เ ข ต  6 มี ก า ร ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษ าภู มิ ทั ศน แ ล ะ
สภาพแวดลอมของสํานักงานใหอยู ในสภาพ
สม บูรณ  สวยง าม  มาอย า งต อ เ นื่ อ ง  ซ่ึ ง ใ น
ปงบประมาณ 2565 ไดดําเนินกิจกรรม ปรับปรุง
ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมรอบสํานักงาน เพ่ือใหมี
ความสวยงาม รมรื่น และเสริมสรางบรรยากาศท่ีดี
ตอหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  2565 ดังนี้  
- ปรับปรุงภูมิทัศนหนาปายสํานักงาน  
- ปรับปรุงหองน้ําดานขางหองประชุม 
- ตัดแตงก่ิงไม ตนไมภายในสํานักงาน  
- จัดหาไมกระถางประดับรอบสาํนักงาน  
- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณน้ําตกจําลองหนาอาคาร    
สํานักงาน  
- ปรับปรุ งซอมแซมและเสาธงชาติหน าอาคาร     
สํานักงาน  
- จัดทําแปลงปลูกพืชผักสวนครวั  
  
ผลการดําเนินการ   
1. สภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาเชียงใหม เขต 
6 มีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และ เอ้ือตอการ
การปฏิบัติงานของบุคคลากร และเปนจุดพักผอน
หยอนใจใหแกผูมาติดตอราชการ   
2. อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแล อยาง
สมํ่าเสมอ อยูในสภาพ ท่ีสวยงาม พรอมใชงานและ
ใหบริการแกผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอราชการ เสมอ  
  
 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
                 -ไมมี-     
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6. ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

6.1 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการ
คัดเลือกใหดํารงตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค (2) ดังนี้ 
1. อัตราวางบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค (2) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 
อ38 และนักตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ตําแหนง
เลขท่ี อ20 เพ่ือดําเนินการคัดเลือก โดยคัดเลือกจาก
เจาพนักงานธุรการ ในสายงานท่ัวไปใหดํารงตําแหนง
ในสายงานวิชาการ 
2. รายงานตําแหนงวางไปยังสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม ขออนุมัติตอ กศจ.เชียงใหม เพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือกตามปฏิทินท่ี สพฐ.กําหนด 
3. เม่ือดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง 
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม สงตัว 
ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใน สพป.เชียงใหม เขต 6 
 
ผลการดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 มีบุคลากรไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค (2) จํานวน 2 ราย คือ 
- น.ส.ณัฐกฤตา ทองศรี ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน จาก สพป.ลําพูน เขต 1 มาดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมสงเสริมการ 
จัดการศึกษา 
- น.ส.วาสนา  จันทรพลอย ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน สพป.เชียงใหม เขต 6 มาดํารง
ตําแหน ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบั ติการ กลุ ม
บริหารงานบุคคล  
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

6.2 การบรรจุและแตงตั้ งข าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ดําเนินการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย
ประจําปงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
1. รายงานขอมูลตําแหนงวางและอัตราวาง กลุมวิชา 
หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอกตามความตองการความ
จําเปนของสถานศึกษาไปยังสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใชในการสอบแขงขัน/คัดเลือก
พรอมรับรองความถูกตอง 
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ
สอบและสงตัวผูไดรับการบรรจุแตงตั้งมายังสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
3. รับรายงานตัวขาราชการครู ปฐมนิเทศ จัดทํา
หนังสือสงตัวไปปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับแตงต้ังและ
แจงกลุมงานท่ีเก่ียวของทราบ 
4. จัดทําขอมูลผูไดรับการบรรจุใหม 
 
ผลการดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 มีบุคคลไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนง ครูผูชวย จํานวน  37 ราย 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
                 -ไมมี-     
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7. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

7.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ปงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 1     

(๑ เมษายน ๒๕๖5) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ไดดําเนินการ เล่ือนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (๑ เมษายน 
๒๕๖5) แยกตามตําแหนง ตามข้ันตอนดําเนินการ
ดังนี ้ 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน  
1) แจงโรงเรียนใหถือปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติในการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 256๒  
2). จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  
3.) แจ งจั ดสรรวงเ งิน เ ดือนเ งินเ ดือนโดยคณะ
กร ร มก า รบ ริ ห า ร ว ง เ งิ น ก า ร เ ลื่ อ น เ งิ น เ ดื อ น     
ขาราชการไดพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี 1 
(1 เมษายน 2565)  
4) โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ   
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามแนวทางและปฏิทินฯ ท่ี 
สพป.เชียงใหม เขต 6 กําหนด   
5) โรงเรียนนําสงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
พรอมรายงานการประชุม, หนังสือนําสง, สําเนา    
คําสั่ง, สรุปผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ครูผูสอน 
สง สพป.เชียงใหม เขต 6 เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ  
6) นําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 
2565)        
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

 2. ขาราชการตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ผู
รักษาการในตําแหนง  
1) แจงโรงเรียนใหถือปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติในการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 256๒  
2) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  
 3.) ประกาศมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ผู บริห ารสถาน ศึกษา/ผู รั กษาการในตํ าแหน ง
ปงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565) กําหนดขอตกลงเก่ียวกับผล
การปฏิบัติงานรวมกัน ระหวางผูประเมินและผูรับการ
ประเมิน  
4) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา         
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนง 
รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 
5) คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา    
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนง 
และรายงานการประเมินตอผูบังคับบัญชา   
6) นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ 
สถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนง  
7) นําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 
2565)  
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ตําแหนง ศึกษานิเทศก  
1) ออกคําสั่งมอบหมายการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ของ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 
2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)  
2) ประกาศมาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565)  
3) คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ศึกษานิเทศก และรายงานการ
ประเมินตอผูบังคับบัญชา  
4) นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางกรศึกษา ตําแหนง ศึกษานิเทศก   
5) นําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 
2565)  
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา   
38 ค(2)  
1) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ปงบประมาณ 2565 
รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)  
2) ประกาศมาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565)  
3) ออกคําสั่งมอบหมายการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 
มีนาคม 2565)   
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ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

  4) ผูไดรับมอบหมายดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค(2) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา อ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค(2)รายงานการประเมินตอ
ผูบังคับบัญชา  
5) นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของขาราชการครูและ   
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2)  
6) นําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 
2565)  
ผลการดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ไดดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ 2565  
ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖5) ดังนี ้ 
๑. รอง ผอ.สพป. จํานวน ๓ ราย  
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน จํานวน 780 ราย  
๓. ผอ.สถานศึกษา/รกน. จํานวน ๘4 ราย  
4. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(1)  
จํานวน 9 ราย 
5. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)  
จํานวน ๒5 ราย 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
                 -ไมมี-     
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8. ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

8.1 มาตรการปองกันการทุจริตในการสรรหา 
คัดเลือก ขาราชการ พนักงานราชการ และอัตรา
จาง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ไดดําเนินการ ดังนี ้
          สอดสอง กํากับ ดูแลขาราชการในสังกัด และ
เพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษเก่ียวกับการปองกัน
ทุจริต รวมท้ังปองกันมิใหมีการแสวงหาผลประโยชน 
ในการดําเนินการสรรหา คัดเลือก 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
                 -ไมมี-     
 

8.2 การเสริมสรางความรูเก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัยใหแกบุคลากรในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ไดมีการเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและความรู
เก่ียวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยในเบื้องตน ความรูในการปองกันการทุจริตแก
บุคลากรในสังกัดผานเว็บไซต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ใ ห ม  เ ข ต  6  
กลุมกฎหมายและคดี และการจัดโครงการฝกอบรม 
 
ผลการดําเนินการ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบท่ีกําหนด 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
                 -ไมมี-     
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สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

………………………………………. 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2565 ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซ่ึงมีแนวทางซ่ึงประกอบดวย ๑) ดานการวางแผนการลังคน ๒) ดานการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน ๓) ดานการพัฒนาบุคลากร ๔) ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ ๕) ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ๖) ดานการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร ๗) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๘) ดานการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึงจากการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไดสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ไวดังนี ้

1. ดานการวางแผนกําลังคน 

   ปญหา อุปสรรค 

   1. นโยบายจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐไมมีการเพ่ิมจํานวนอัตราตําแหนงขาราชการ 
ตาม จํานวนปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน                  

   ๒. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแตงต้ังครูทดแทนตําแหนงวางมีความลาชาใชเวลานาน
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติข้ันตอนมากเกินไป                  

   ขอเสนอแนะ        
   1. ควรใหความสําคัญกับแผนอัตรากําลังท่ีมีอยูโดยนําไปแผนไปใชแกไขปญหาการ     ขาด

แคลนครูใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม        
   2. ควรพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนไดอยางเต็ม  

ศักยภาพ       
   3. ควรปรับปรุงแกไขระเบียบหลักเกณฑท่ียุงยากซับซอนไมทันสมัย เพ่ือลดข้ันตอน 

การ  บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
   4. ควรบริหารอัตรากําลังครูท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการเกลี่ยอัตรากําลังครู 

จากโรงเรียนท่ีมีครูเกินเกณฑไปกําหนดใหมในโรงเรียนท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑจากโรงเรียนท่ีมีครูครบตามเกณฑ 
และครูต่ํากวาเกณฑนอยกวาไปกําหนดใหมในโรงเรียนท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑท่ีมีรอยละความขาดแคลน 

   5. ควรรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเขาดวยกันบริหารงานในลักษณะ
กลุมโรงเรียนโดยใชทรัพยากรบุคคลรวมกันซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการใน
ภารกิจการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะชวยลดปญหาความ     ขาด
แคลนอัตรากําลังครไูดระดับหนึ่ง     
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     6. ควรขอรับการจัดสรรอัตราจางชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือนําไปจัดสรรใหกับโรงเรียน 

ในสังกัดท่ีมีรอยละความขาดแคลนอัตรากําลังครูจากมากไปหานอย           
   7. ควรสนับสนุนและสงวนอัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ และจากการลาออก เพ่ือ

บรรจุครพัูนธใหม หลักสูตร 5 ป หรือนักเรียนทุนโครงการตาง  ๆ   
   8. ควรพัฒนาครูท่ีปฏิบัติการสอนไมตรงกับสาขาวิชาเอก โดยการฝกอบรม ท้ังนี้ เพ่ือให

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึน 

  

2. ดานการสรรหาคนดี คนเกง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

 ปญหา อุปสรรค                                                                                      

   1. กระบวนการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีกระบวนการในการทํางานท่ีนานเนื่องจากตองเสนอเรื่องผานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดซ่ึงทําใหเกิดปญหาทํา
ให สถานศึกษา หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน หรือในการจัดการเรียนการ
สอน                     

   2. ขาดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ                   
   3. ขาดความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลทําใหการดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา       
ขอเสนอแนะ   
ตองมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
   

3. ดานการพัฒนาบุคลากร                 
ปญหา อุปสรรค                   
- ครู และบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานท่ีมากเกินไปทําใหไมมีเวลาพัฒนาตนเอง 
ขอเสนอแนะ                  
1. ควรสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรมและพัฒนาสอดคลองกับความตองการ 

ความจําเปนอยางตอเนื่อง                  
2. ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมใหมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการทํางาน    ได

จริง  
4. ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ                 

ปญหา อุปสรรค                   
1. งบประมาณมีจํากัด                   

          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานท่ีมากเกินไปทําใหไมมีเวลาทําผลงานเพ่ือรับการ
คัดเลือกรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ  
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 ขอเสนอแนะ                    

 ควรสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดสงผลงานเพ่ือรับรางวัล
ยกยองเชิดชูเกียรติ และใหผลของรางวัลท่ีไดรับมีผลตอการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

  

 5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต           

 ปญหา อุปสรรค                  
 การตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. 2565 ไมสามารถรวบรวมขอมูลสุขภาพของ     บุคลากรได

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจําปเปนขอมูลสวนบุคคล และไมสามารถบันทึกภาพระหวาง  การตรวจได 
ขอเสนอแนะ                   
สงเสริมใหบุคลากรออกกําลังกาย ควบคูไปกับการตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือดูแลสุขภาพ 

6. ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร                

ปญหา อุปสรรค    
         -                   

ขอเสนอแนะ  
         - 

 

7. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน                  

ปญหา อุปสรรค     
         -                     

ขอเสนอแนะ                     

ควรสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดสงผลงานเพ่ือรับรางวัล 

ยกยอง เชิดชูเกียรติ และใหผลของรางวัลท่ีไดรับมีผลตอการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
  

8. ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน                  
ปญหา อุปสรรค          
         -                 

ขอเสนอแนะ                   
         -  

  

  

………………………………………… 

 

































































































































































































































































        

 

 
ระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 

วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 
                                                        พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                               ------------------------------------ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานดานสวัสดิการของขาราชการและลูกจาง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖  เปนไปอยางมีระบบ   เกิดประสิทธิภาพ  สอดคลองกับความตองการและสภาวการณ   เพื่อเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง   และบรรเทาความเดือดรอนในการครองชีพของ
ขาราชการและลูกจาง 
   อาศัยอํานาจตามขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ         
พ.ศ.๒๕๔๗   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  จึงวางระเบียบในการจัดสวัสดิการภายใน
ไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต   วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ขอ ๓   ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  รกัษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
ขอความทั่วไป 

  ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
         “สวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖” หมายถึง กิจกรรมหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการอนุมัติใหจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสวัสดิการชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกใหแกขาราชการและลูกจางในการปฏิบัติราชการและการดํารงชีวิต  นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทาง
ราชการจัดใหแกขาราชการและลูกจางอยูแลว 
          “สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม  เขต  ๖ 
          “คณะกรรมการสวสัดิการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  
                   “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการสวัสดิการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสวัสดิการ  เพ่ือ
รับผิดชอบในการใหกูเงินหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

  
  “ขาราชการและลูกจาง” หมายถึง  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานของรัฐ   
พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  และลูกจางชั่วคราว   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม   
เขต  ๖ 
  “กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง  กองทุนสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต  ๖  
  “กระทําเปนธุรกิจ”  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมซึ่งเปนไปในทางการคาใหกับบุคคลทั่วไป    
ขอ ๕  สวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีวัตถุประสงคของการจัดเพ่ือ
ประโยชนสวนรวมของราชการดังนี ้
  (๑)  ใหสวัสดกิารแกขาราชการและลูกจาง   ที่นอกเหนือไปจากสวัสดิการของทางราชการ 
จัดใหอยูแลว 
  (๒)  ใหบริการและจัดกิจกรรม  และดําเนินงานใหเกิดประโยชนแกขาราชการและลูกจาง 
  (๓)  สงเสริมและสนับสนุนในดานการสรางความรักใคร   สามัคคีกลมเกลียว   สุขภาพพลานามัย   
การกีฬา   นันทนาการและการเพ่ิมพูนความรู   ประสบการณของขาราชการและลูกจาง 
  (๔ )  ใหการชวยเหลือในดานการเงินและอ่ืน ๆ แกขาราชการและลูกจางที่ประสบปญหา                
ความเดือดรอนตามความจําเปนและรีบดวน 
  (๕)  ใหมีพัสดุที่จําเปนตองใชในราชการซึ่งไมสามารถเบิกจากงบประมาณได 
  (๖)  ใหการชวยเหลือ  สงเคราะหขาราชการและลูกจาง  หรือครอบครัวที่ประสบปญหาภัยพิบัติตาง 
ๆ  หรือถึงแกกรรม 
  (๗) ใหความชวยเหลือแกขาราชการในเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและอํานาจหนาที่ 

 ขอ ๖  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานสวัสดิการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖”  ประกอบดวย 
            (๑)  ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนประธาน                         
กรรมการ 
          (๒)  ผูที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ แตงตั้งจาก
ขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  จํานวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการ      
โดยกรรมการอยางนอยคนหนึ่งตองมีคณุวุฒิ  หรือมีประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๓ – 

 

                     (๓)  ผูแทนขาราชการและลูกจางซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินสามคนเปนกรรมการ โดยอยูในตําแหนง
คราวละ ๒ ป  ผูท่ีพนตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  
กรณีผูท่ีไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงตามกําหนดเวลาที่เหลืออยูของวาระนั้นของผูท่ีตน
แทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได  ในระหวางนั้น
ถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาที่มีอยู   
                     (๔)  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  และหัวหนากลุมงานสวัสดิการเปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ขอ ๗  คณะกรรมการจัดสวัสดิการตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง ในการประชุม                  
คณะกรรมการสวัสดิการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาทีป่ระธานในที่ประชุม 
           การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในแตละครั้ง  จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  และคณะกรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนมติของที่
ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
  ขอ ๘  คณะกรรมการสวัสดิการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
           (๑)  กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสวัสดิการประเภทตาง  ๆ  ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖   
           (๒)  กําหนดระเบียบ   หลักเกณฑ   ขอบังคับเปนการทั่วไปในการจัดสวัสดิการ 
           (๓)  ภายใตขอบังคับขอ  ๙  อนุมัติใหมีการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ รวมทั้งพิจารณายุบเลิก     
การจัดสวัสดิการ 
           (๔)  สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการให เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ             
เกิดประโยชนสงูสุดแกขาราชการและลูกจางในสังกัด 
           (๕)  ควบคุม  ดูแล  และกํากับติดตามผลการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบทีกํ่าหนด 
           (๖)  แตงตั้งบุคคลหรือกลุมบุคคลหรืออนุกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖   ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินงาน 

 ขอ  ๙  ประเภทของสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 
มีดังนี้ 
  (๑)  การออมทรัพย 
  (๒)  การใหกูเงิน 

(๓)  การเคหะสงเคราะห 
   (๔)  การฌาปนกิจสงเคราะห 
   (๕)  การกีฬาและนันทนาการ 
 
 



 
- ๔ - 

   (๖)  การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
   (๗)  การฝกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
   (๘)  การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืน ๆ   เชน  เงนิชวยคาอาหาร   เงินชวยคาเดินทาง   เงนิชวย
คาเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย  เงินทุนการศึกษาหรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย  เปนตน 
   (๙)  กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืน  ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ 
เห็นสมควร 
 ขอ ๑๐  สวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๖ ประเภทใด  ๆ          
จะดําเนินการไดตอเม่ือคณะกรรมการอนุมัติแลว 
 ขอ ๑๑  ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันปดบัญชปีปฏิทิน 
 ขอ ๑๒  การจัดสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  อาจ  จะใชเนื้อ
ที่บางสวนของอาคารสถานท่ีของทางราชการหรืออาจปลูกสิ่งกอสรางข้ึนในที่ดินของทางราชการไดตามที่เห็นสมควร  
โดยทางราชการไมเรียกรองคาตอบแทน  ทั้งนี้ตองไมกระทําเปนธุรกิจ 
 ขอ ๑๓  ในกรณีที่มีความจําเปนตองซอมแซมสถานท่ีราชการ หรือทรัพยสินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ใช
ในการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ใหใชจายจากเงินกองทุนสวัสดิการ
กอน   หากไมพอจึงใหขอเบิกจากเงินงบประมาณ 
 ขอ ๑๔  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  ใหใชพัสดุ  น้ําประปา  ไฟฟาและ
สิ่งจําเปนอ่ืน  ๆ  ของทางราชการได  แตท้ังนี้ใหเปนไปโดยประหยัด 

 

หมวด ๔ 
การเงินและการบัญชี 

 ขอ ๑๕  ใหมีกองทุนสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  สําหรับใช
จายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการ 
   กองทุนสวัสดิการมีรายไดดังนี้ 
   (๑)  เงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดจากการจัดสวัสดกิาร 
   (๒)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคเพ่ือสวัสดิการ 
   (๓)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากทางอ่ืนนอกเหนือจาก  (๑)  (๒)  เชน  ดอกผล เปนตน 
 ขอ ๑๖  เงินกองทุนสวัสดิการใหนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ   หากเปนการไมสะดวกจะกําหนด                    
ใหนําฝากธนาคารพาณิชยอ่ืน   หรือสหกรณออมทรัพยของสวนราชการก็ไดตามระเบียบท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๕ - 

                      ในการสั่งจายเงินโดยเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ตองมีลายมือชื่อประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
และลายมือชื่อของเลขานุการ 
             การรับเงินท่ีมีผูบริจาคหรือไดมาโดยวิธีอ่ืน   ฃจะตองออกใบเสร็จรับเงิน  โดยมีประธานกรรมการ
และเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อรับเงิน 
 ขอ ๑๗  ใหประธานกรรมการมอบหมายกรรมการตามขอ  ๖ (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  คนใดคนหนึ่ง 
ทําหนาที่เหรัญญิก   
                      ใหเหรัญญกิจัดทําบัญชีตามระบบสากลและทํางบรายรับ – รายจายประจําเดือน  เสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือทราบ 
             การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งตามปปฏิทิน   และใหทํางบการเงินแลวสงใหผูตรวจสอบภายในหรือ
ผูสอบบัญชี   ตรวจสอบภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันปดบัญชีปปฏิทิน  และเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือทราบ 
 ขอ ๑๘  หลักฐานเก่ียวกับการเงินและแบบใบเสร็จรับเงนิ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๙  อํานาจการอนุมัติสั่งจายเงินและการกอหนี้ผูกพัน  ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 ขอ ๒๐  ใหคณะกรรมการสวัสดิการ จัดทํารายงานการจัดสวัสดิการและฐานะการเงินของสวัสดิการ เสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ปละ ๑ ครั้ง  ตามปปฏิทิน 
 ขอ ๒๑  วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้   ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  โดยอนุโลม 
          ขอ  ๒๒  สวัสดิการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๙  และมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้อยูแลว           ให
ถือวาเปนสวัสดิการตามระเบียบนี้ 

          ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๔             
 

                                                                      

         (นายวิฑูรย  วังตาล) 
       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

      

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายใน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการใหกูเงิน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 

                                                              --------------- 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  พ.ศ. ๒๕๕๔   ขอ ๙ (๒)  จึงกําหนดหลักเกณฑ   
และวิธีการจัดสวัสดิการใหกูเงินสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ผูมีสิทธิขอกูเงินสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ไดแก  
ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานของรัฐพนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  และลูกจางชั่วคราว  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 
 ขอ ๒  การยื่นความจํานงขอกู 
          (๑)  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานของรัฐ  พนักงานราชการ  ลูกจาง-ประจํา     
และลูกจางชั่วคราว ในสถานศึกษา ยื่นหนังสือขอกูตอผูอํานวยการสถานศึกษา โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผู
รับรองการกู   และเรียงลําดับความสําคัญ    (กรณีที่มีผูยื่นขอกูหลายคน)   แลวจัดสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 
          (๒)  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานของรัฐ  พนักงานราชการ ลูกจางประจํา       
และลูกจางชั่วคราว   ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  ยื่นหนังสือขอกูตอผูอํานวยการ
กลุม  โดยใหผูอํานวยการกลุมเปนผูรับรองการกูและเรียงลําดับความสําคัญ  (กรณีท่ีมีผูยื่นกูหลายคน)   แลวจัดสงกลุม
อํานวยการ 
          (๓)  ผูยื่นขอกูเงินสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ใหยื่น
แบบขอกูเงินสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖  ไดภายใน 
วันที่  ๕  ของเดือนถาวันที่  ๕ ของเดือนตรงกับวันหยุด ใหเลื่อนไปวันทําการวันแรก 
          (๔)  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกูเงิน  จํานวน  ๕  คน  มีหนาที่พิจารณา
ใหกูเงินตามหลักเกณฑ และเรียงลําดับความสําคัญของผูกู  พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  และยอดเงินคงเหลือ
ของผูกูทุกราย  แลวเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ภายในวันที่  ๒๕  
ของเดือนท่ียื่นขอกู 
 ขอ ๓  หลักการพิจารณาใหกูเงิน พิจารณาเหตุผลเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง ดังนี ้
             (๑)  อยูระหวางถูกฟองเปนคดีตอศาล   หรือกําลังถูกฟอง   ยกเวนคดีความท่ีขัดตอมติคณะรัฐมนตรี  
หรือระเบียบกฎหมายที่ทางราชการกําหนด 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 

          (๒)  เกิดอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  เจ็บปวยของตนเอง  หรือครอบครัว 
          (๓)  มีความจําเปนทางเศรษฐกิจ  หากไมไดรับการสงเคราะหจะมีผลกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพ
การทํางาน 
          (๔)  ผูยื่นขอกูเงนิสวัสดิการฯ  จะไดรับการพิจารณาอนุมัติการใหเงนิกู  ตามเงือ่นไขดังนี้ 
       ๔.๑  พิจารณาจากการปลอดหนี้  เปนอันดับแรก 
       ๔.๒  พิจารณาจากการชําระเงินกูมาแลวไมนอยกวา  ๓  งวด 
 ขอ ๔  วงเงนิขอกูและการผอนชําระ 
          (๑)  ใหเงินกูรายละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
          (๒)  อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ  ๖  ตอป 
          (๓)  งวดชําระเปนรายเดือน  ไมเกิน  ๑๐  งวด 
          (๔)  การผอนชําระ  ผูกูยินยอมใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต  ๖  หักเงินเดือน และเงินรายไดอ่ืนที่จายพรอมเงินเดือน ชําระงวดเปนประจําทุกสิ้นเดือนจนครบตาม
กําหนดในสัญญา 
 ขอ ๕  การทําสัญญา 
          ผูกูตองทํานิติกรรมสัญญาเงินกูตามแบบของกองทุนฯ ใหเสร็จกอนการรับเงินกู  นับแตวันที่สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖  แจงใหทราบ  หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
 ขอ ๖  การค้ําประกัน 
          (๑)  ใหผูกูเสนอรายชื่อขาราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานของรัฐ   พนักงานราชการ  
หรือลูกจางประจํา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  เปนผูค้ําประกัน  จํานวน  ๑  
คน  โดยผูค้ําประกันแสดงความยินยอมค้ําประกัน  ตามหนังสือสัญญายินยอมการรับสภาพหนี้การกูเงินสวัสดิการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  
          (๒)  ผูค้ําประกันจะตองรวมรับผิดชอบตอเจาหนี้อยางลูกหนี้รวม 
 ขอ ๗  การจายเงิน 
          จายเงินใหเฉพาะผูกูเทานั้น  เมื่อผูกูทําสัญญากูและหนังสือค้ําประกันเสร็จเรียบรอยแลว 
 ขอ ๘  การจัดทําบัญชีและควบคุมเงินกู 
          ให เหรัญญิกจัดทําบัญชี   การรับ – จายเงิน สวัสดิการให กู เงินสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เพ่ือควบคุมไวเปนประจําทุกเดือน  และทุกสิ้นปปฏิทิน  (สิ้น  ๓๐  ธันวาคมของทุกป) 
ปดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ และรายงานผลการ
ดําเนินงานภายใน  ๔๕  วัน   ตอคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖   โดยมีผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
เปนผูรับรองรายงานการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๓ - 

 ขอ ๙  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต ๖  รักษาการตามประกาศน้ี  

        ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                                         

                    (นายวิฑรูย  วังตาล) 
                                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบคําขอกูเงนิสวสัดิการภายในสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม  เขต  ๖ 

 

            ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................ตําแหนง..........................................................................

ระดับ....................................ขัน้.................................บาท  โรงเรยีน.............................................อําเภอ...............................................สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม  เขต  ๖  มคีวามประสงคจะขอกูเงนิสวัสดกิารภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 
เชียงใหม  เขต  ๖   จาํนวน.............................บาท  (............................................................................)  ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ  ๖ ตอป  และ
ผอนชําระท้ังเงนิตนและดอกเบ้ีย รวม...................งวด  เพื่อนําไปใชจายคอื................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

                                                                              (ลงชื่อ).......................................................................ผูขอกู 
                                                                                      (........................................................................) 

                                                              คํายนิยอมของคูสมรส 
            ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) ..........................................................................อาชพี........................................ภูมิลําเนาบานเลขที่.............. 
หมูท่ี.................ถนน...........................................ซอย...............................................ตําบล....................................................อําเภอ............................................... 
จังหวัด.....................................................................ซึ่งเปนคูสมรสของ  (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................ 
ยนิยอม/รบัทราบใหกูเงนิตามคําเสนอนี้ได 
                                                                             (ลงช่ือ) ........................................................................คูสมรส 
                                                                                      (........................................................................) 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
            ขาพเจา  (นาย,นาง,นางสาว) .............................................................................................ตําแหนง.......................................................................

โรงเรยีน............................................................อําเภอ............................................................... สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม   
เขต  ๖  เปนผูบังคับบัญชาของ (นาย,นาง,นางสาว) ..........................................................................พจิารณาแลวเห็นวา....................................... 
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