ก

คานา
รายงานผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อรายงานการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกรอบภารกิจการบริหาร
ทรัพยากร จานวน 8 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการวางแผนกาลังคน
2) ด้านการสรรหา คนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร
4) ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
5) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
6) ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
7) ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
8) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
ซึ่งมีผลงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามทิศทางและแนวโน้มทีส่ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังว่าเอกสารนีจ้ ะเป็นข้อมูลใน
การวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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บทที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
***********************
1. สภาพภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ที่ 15 ตาบล
ข่ ว งเปา อ าเภอจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ รหั ส ไปรษณี ย์ 501 60 จั ด ตั้ ง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มเติม พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึก ษาตั้ง อยู่ห่างจากตัวจัง หวัดเชียงใหม่ ไปทางทิ ศใต้บ น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระยะทาง 55 กิโลเมตร แยกเข้าถนนสาย 1009 จอมทอง - ดอยอินทนนท์
ระยะ 3.5 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบ้านโฮ่ง และอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๒. สภาพภูมิประเทศและพื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีส่ ูงบนเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศ
ไทยอยู่ในพื้นที่โ ดยเทือกเขาถนนธงชัยทอดยาวจากอาเภอกั ลยาณิวัฒ นา (จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาตั้ง
อาเภอกั ล ยาณิวัฒ นา พ.ศ.๒๕๕๒) ทอดยาวผ่านอาเภอแม่ แจ่ม และอาเภอจอมทอง สภาพภูมิ ป ระเทศ
โดยรวมเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาริมฝั่ง แม่น้าปิง แม่น้าแม่กลาง และแม่น้าแม่แจ่ม ที่ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่ผักตามฤดูกาล พืชสวน ได้แก่ ลาไย และไม้เมืองหนาวในพื้นที่สูง และเลี้ยง
สัตว์ รวมทั้งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่
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3. สภาพการคมนาคม
มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อภายใน
ตาบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 จากจัง หวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์ ระยะทาง 55
กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1009 จากสามแยกถนนสาย 108 (จอมทอง) – ดอยอินทนนท์ถึง
เขตพื้นที่การศึกษา ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร
4. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอ ากาศ อากาศมรสุมเมื องร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน มีฝ นตกชุก ช่วงเดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีอาการหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมาณ 9.7 องศา สูงสุดประมาณ 39.6
องศา
5. ประชากร
ประชากรทั้ง 3 อาเภอ มีจานวน 138,879 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) เป็นชนเผ่าร้อยละ
70 ประกอบด้วย เผ่ากระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ ลั๊วะ และชาวพื้นเมือง ปัจจุบันมีจานวนนักเรียนตามข้อมูล 10
กรกฎาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 14,003 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6:2564)
6. โครงสร้างการบริหาร
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงานทางการศึก ษาสัง กั ด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
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ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ดร.นพพร เดชชิต
นายวัลลภ โตวรานนท์
นายเอกนรินทร์ โงนมณี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชียงใหม่ เขต 6
ประถมศึกษาชียงใหม่ เขต 6
ประถมศึกษาชียงใหม่ เขต 6
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

5
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ลาดับที่
1

ระดับ

จานวน(คน)

หมายเหตุ

ก่อนประถมศึกษา
อนุบาล 1

79

2

อนุบาล 2

1,036

3

อนุบาล 3

1,344

รวม

2,459

1

ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1

1,622

2

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,680

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,658

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,696

5

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,474

6

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,506

รวม
1

9,636

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

536

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

536

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

577

รวม

1,649

รวมทัง้ สิน้

13,744

6
ตารางที่ 2 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

ตาแหน่ง
ที่มีคน
ครอง

ตาแหน่ง
ว่าง

รวม

1

ครูผู้ช่วย

-

118

88

206

2

ครู

-

335

-

335

3

ครู

ครูชานาญการ

202

-

202

4

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

268

-

268

5

ครู

ครูเชี่ยวชาญ

-

-

-

6

ครู

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

7

รอง ผอ.สถานศึกษา

-

-

-

-

8

รอง ผอ.สถานศึกษา

รอง ผอ.ชานาญการ

2

2

4

9

รอง ผอ.สถานศึกษา

รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ

5

-

5

10

รอง ผอ.สถานศึกษา

รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

-

-

-

11

ผอ.สถานศึกษา

-

-

-

-

12

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.ชานาญการ

8

10

18

13

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.ชานาญการพิเศษ

63

-

63

14

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.เชี่ยวชาญ

-

-

-

15

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

16

ศธจ.

-

-

-

17

รอง ศธจ.

-

-

-

18

ผอ.สพท.

ผอ.สพท.ชานาญการพิเศษ

1

-

4

19

ผอ.สพท.

ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

-

-

-

20

ผอ.สพท.

ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

21

รอง ผอ.สพท.

รอง ผอ.สพท.ชานาญการ

-

-

-

22

รอง ผอ.สพท.

รอง ผอ.สพท.ชานาญการพิเศษ

3

-

3

23
24

รอง ผอ.สพท.
ศึกษานิเทศก์

รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
-

-

-

-

หมายเหตุ

7
จานวน
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

ตาแหน่ง
ที่มีคน
ครอง

ตาแหน่ง
ว่าง

รวม

3

4

7

6

5

11

25

ศึกษานิเทศก์

26

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ

27

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

-

-

-

28

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

29

เจ้าพนักงานธุรการ

6

2

8

30

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

-

-

31

เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

-

32

พนักงานธุรการ

-

-

-

33

ช่างครุภัณฑ์

-

-

-

34

ช่างไฟฟ้า

22

-

22

35

ช่างไม้

1

-

1

36

พนักงานสถานที่

-

-

-

37

นักจัดการงานทั่วไป

2

1

3

38

นักประชาสัมพันธ์

-

-

-

39

นักวิชาการเงินและบัญชี

3

1

4

40

นักวิชาการพัสดุ

1

-

1

41

นักทรัพยากรบุคคล

4

1

5

42

นิติกร

1

-

1

43

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4

-

4

44

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

-

-

45

นักวิชาการศึกษา

5

-

5

46

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

2

-

1,065

114

2
1,179

รวม

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรที่จ้างโดยใช้งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินบารุงการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวนบุคลากร
แยกตามแหล่งงบประมาณ
ลาดับที่

ตาแหน่ง

รวม(คน)

เงิน

เงินนอก

เงินบารุง สอนในระดับ หมายเหตุ

งบประมาณ งบประมาณ การศึกษา
(คน)

(คน)

(คน)

163

61

102

-

ประถมฯ
,ขยายโอกาส

1

ครูอตั ราจ้าง

2

เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

-

-

-

-

3

พนักงานทาความสะอาด

2

2

-

-

4

นักภารโรง

22

22

-

-

5

พนักงานรักษาความปลอดภัย

2

2

-

-

6

อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
ธุรการโรงเรียน

74

74

-

-

คนสวน

-

-

-

-

263

161

102

-

รวมทัง้ สิ้น
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บทที่ 2
ทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
************************
จากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้นามากาหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานบุคคล
บุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ยิ้มไหว้ ทักทายกัน
สานสัมพันธ์ ให้ความสาคัญกับวิถีความพอเพียง
พันธกิจด้านการบริหารงานบุคคล
1. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและปฏิบัตงิ านโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
ทันสมัยและทันเวลา
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมในการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และดาเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าประสงค์หลัก
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม
กลยุทธ์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 การพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active Learning)รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 6
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2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีสทิ ธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตัง้ การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ตัวชี้วัด
1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ
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บทที่ 3
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
***********************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 รองรับ ภารกิ จตามแผน
การปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) อีก ทั้ง ยังสอดรับ กั บภารกิจ ของหน่วยงานในจุดเน้น 6 ยุท ธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาจั งหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แนวคิดและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 และการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีแนวทางในการดาเนินการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามกรอบภารกิจด้านการบริการทรัพยากรบุคคล จานวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ
วางแผนกาลังคน 2) ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 3) ด้านการพัฒนา
บุคลากร 4) ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6) ด้านการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 7) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกาลังคน
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการวางแผนอัตราก าลัง คน
ในสถานศึกษา และในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เพื่อสอดคล้อ งตามภารกิจ ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้น ที่กาศึก ษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 6
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดท าแผนอัตรากาลัง อย่างเป็นระบบในการวิเ คราะห์และคาดคะเน เกี่ ยวกับ ความต้องการ
อัตรากาลัง เพื่ อจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน และใช้ใน
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลัง เพือ่ ให้การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
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2. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดย
ยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้ ง นี้ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่ ก าหนด โดยมี แนวทาง
การปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6
2.2 ดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถและหลากหลายเพื่อให้
สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการวางแผนบุคลากรเตรียมความ
พร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลาการประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น และความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.2 นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS)
3.3 พัฒ นาครูและบุคลากรการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้ส ามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น (TEPE Online) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น
3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP)
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพและสร้างเสริมขวัญกาลังใจ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนจะทาให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางาน เพราะ
บุคลากรจะรู้ถึง แนวทางความก้ าวหน้าของตนเองในองค์ก รได้ สิ่ง เหล่านี้จ ะช่วยสร้างขวัญและก า ลัง ใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และทาให้บุคลากรขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถ
เจริญก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน/สายงานได้อย่างเหมาะสม
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4.2 จัดกิ จ กรรมยกย่องเชิดชูเ กี ยรติ ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มี ผลงานดีเ ด่น
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสม ความรู้ทักษะและสมรรถนะ
และเพื่อเสริมสร้างความรัก ผูกพัน ระหว่างบุคลากรกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6
4.3 ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การเลื่อน โอน ย้ายจะต้องคานึงถึงผลงานของ
บุคลากรที่ผ่านมา โดยบุคคลที่มี ผลงาน โดดเด่นควรจะได้รับโอกาสมากกว่า
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
5.2 กาหนดให้มีกจิ กรรมสัมพันธ์ตามประเพณี วัฒนธรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
เป็นประจาทุกปี เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของ
บุคลากร
6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ได้จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษาปีการศึกษา
2564 บนพื้นฐานของข้อมู ลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน นับ ว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง
การที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ลูกจ้างชั่วคราวผู้สอน ในแต่ละวิชา ข้อมูลสาชาวิชา ครูที่ไปช่วยและมา
ช่วยราชการ ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตครู
และให้ได้ครูครบตามที่สถานศึกษาขาดแคลนหรือต้องการ ทาให้ประหยัดงบประมาณและได้บุคลากรที่ มี
คุณภาพเพื่อนาไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล
6.2 มีองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
7.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และเป็นไปตามกาหนดเวลารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
7.2 ผลประเมินที่ดจี ะทาให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตน ช่วยเพิ่มความมั่นใจ
และมุ่งมั่นในการทางานได้อีกด้วย ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
8.1 เสริมสร้างความรู้เ กี่ยวกั บวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่บุคลากรในสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
8.2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดีการมุ่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและการพั ฒ นาตนเองส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุข แก่ ต นเองและส่ ว นรวมนอกจาก
การขับเคลื่อนการดาเนินการตามกรอบภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จานวน 8 ด้านแล้ว สานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 6 ยัง ได้ ดาเนินการเชื่ อมโยงการขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น
ด้านการบริห ารและพั ฒนาทรัพยากรบุ คคลบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติก ารประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีโครงการที่ดาเนินการตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ดังนี้
1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1.1 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลือ่ นขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น
1.2 การสรรหาพนักงานราชการ
1.3 การยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา ได้แก่
2.2 การพั ฒ นาสมรรถนะและศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2.3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา
2.5 การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตาแหน่งและวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA ผ่านระบบออนไลน์
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3. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 การส่ง เสริม สนับ สนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษามี และเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
3.2 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียน
คุณธรรม” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กิจกรรม พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
3.4 โครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกรอบ
ภารกิจการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2564 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบให้สามารถจัดกิจ กรรมการเรียน การสอนและสามารถปฏิบัติง านได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยมี โ ครงการรองรับ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบริห ารจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา 3)โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดาเนินงานตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจานวน
8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนกาลังคน 2) ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามารกิจ
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการสร้างทางก้ าวหน้าในสายอาชีพ 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6) ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 7) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ด้านวางแผนกาลังคน
1.1 การวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการวางแผนอัตรากาลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อแก้ปัญหาและความต้องการ ตามความจาเป็นของ
สถานศึกษา โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 1 ปี
(ปีการศึกษา 2564)
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของสถานศึกษาและของสานักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึก ษา ทั้ ง ด้านปริม าณและคุณ ภาพเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และความต้องการ
ประกอบด้วย
2.1 จัดทาข้อมูล 25 มิ.ย. 64 ด้านบุคลากรและจานวนนักเรียนของสถานศึกษา
2.2 ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษา และวิชาเอกของข้าราชการครูฯ
2.3 ข้อมูลพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน ,ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง
2.4 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ตาแหน่ง ครูผู้สอน)
2.5 ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
(เท่าจ านวนครูที่ขาด) คณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ครูและบุคลากรทาง
การศึก ษา นาข้ อมู ล ดัง กล่าวมาวิเ คราะห์และจัดท าแผนอัต ราก าลัง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระยะ 1 ปี (ปีการศึกษา 2564)
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ผลการดาเนินงาน
จากการที่สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลอัตรากาลัง เพื่อกาหนดจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และนาข้อมูล
ไปจัดทาแผนอัตรากาลัง ระยะ 1 ปี (ปีการศึกษา 2564) โดยมีผลการดาเนินการด้านอัตรากาลัง ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีสภาพปริม าณงานและ
อัตรากาลังครูขาดเกณฑ์ จานวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.71 สภาพปริมาณงานและอัตรากาลังครู
เกิ นเกณฑ์ จ านวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0 สภาพปริมาณงานและอัตรากาลัง ครู พอดีเ กณฑ์
จานวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.28 (คิดจากจานวนโรงเรียน จานวน 87 โรงเรียน)
2. อัตรากาลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 1,142 อัตรา จาแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา 84 อัตรา รองผู้บริหารสถานศึกษา 49 อัตรา ครูผู้สอน 1,009 อัตรา อัตรากาลังครูตาม จ.18
จานวน 988 อัตรา จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 85 อัตรา รองผู้บริหารสถานศึกษา 9 อัตรา ครูผู้สอน
894 อัตราเมื่อคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด สถานศึกษามีสภาพอัตรากาลัง
ดังนี้
- ผู้บริหารสถานศึกษา ขาดเกณฑ์ 0 อัตรา
- รองผู้บริหารสถานศึกษา ขาดเกณฑ์ 40 อัตรา
- ครูผู้สอน ขาดเกณฑ์ 115 อัตรา
- อัตรากาลังในภาพรวม ขาดเกณฑ์ทั้งหมด 152 อัตรา
- คิดเป็นร้อยละ 13.31
3. ครูเกษียณอายุราชาร ปี 2564 จานวน 18 อัตรา ผู้บริหารและครูไปช่วยราชการ 2
อัตรา (รวมไปช่วยราชการภายในเขต กรณีรวม เลิก สถานศึกษา) ครูมาช่วยราชการ 0 อัตรา (รวมมาช่วย
ราชการภายในเขต ต่างเขต/และกรณีรวม เลิกสถานศึกษา) พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 39 อัตรา ลูกจ้าง
ชั่วคราว (ผู้สอน) 44 อัตรา
4. จ านวนข้ าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ที่ เ กษีย ณอายุ ร าชการ เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
- ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 0 อัตรา
- รองผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 0 อัตรา
- ครูผู้ส อน จ านวน 18 อัตรา เกษียณอายุราชการมากที่ สุด คือ สาขา/วิชา
ประถมศึกษา จานวน 11 คน สังคมศึกษา จานวน 2 คน ภาษาไทย จานวน 3
เกษตร 2 คน ตามลาดับ
- สภาพปริมาณงาน ครูตาม จ. 18 (สอนสาขา) ปีการศึกษา 2564 จาแนกตามสาขา /
วิชาที่สอน มากที่สุด คือ ประถมศึกษา จานวน 185 คน ปฐมวัย จานวน 162 คน
วิทยาศาสตร์ 144 คน ภาษาไทย จานวน 126 คน ภาษาอังกฤษ จานวน 115 คน
คณิตศาสตร์ จานวน 92 คน และสังคมศึกษา จานวน 70 คน ตามลาดับ
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- ความต้อ งการครูจ าแนกตามกลุ่ม สาระการเรี ยน ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 6 มี ความต้องการทดแทนครูที่ เ กษียณอายุร าชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาไทย จานวน 4 คน ประถมศึกษา จานวน 3 คน
คณิตศาสตร์ จานวน 3 คน ปฐมวัย จานวน 5 คน และสังคมศึกษา จานวน 3 คน
ตามลาดับ
สรุปผลการดาเนินงาน ด้านการวางแผนอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
1. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูขาดเกณฑ์ จานวน 65 โรงเรียน รวม 115 อัตราโรงเรียน
ประถมศึกษา จานวน 50 โรงเรียน 89 อัตรา โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 15 โรงเรียน 26 อัตรา
2. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ จานวน 0 โรงเรียน รวม 0 อัตรา
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 0 โรงเรียน 0 อัตรา โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 0 โรงเรียน 0 อัตรา
3. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ จานวน 22 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน 8 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 14 โรงเรียน 0 อัตรา
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้นาผลจากการจัดทาแผน
อัตรากาลังไปวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
การเกลี่ยอัตรากาลัง
1. ให้ตั ดโอนตาแหน่ง และอั ตราเงิน เดื อนข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ไปกาหนด ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ไปกาหนดในสถานศึ กษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดในเบื้อ งต้นให้เ ป็นไปด้วยความสมั ครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
3. กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตรากาลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
เพื่อไปกาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ไปช่วยราชการ
ณ สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กาหนด
- พิจารณาเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา กรณียุบ รวมและเลิก สถานศึก ษาไปกาหนดในสถานศึกษาที่ มี
อัตรากาลัง ครูต่ากว่ า ด้วยความสมั ครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึก ษาที่ มี
อัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
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- การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครู
เกินเกณฑ์ หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครู
ต่ากว่าเกณฑ์ ให้ดาเนินการตัดโอนได้ทันที
หากยังไม่มีผู้สมัครใจให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตรากาลัง
ครูต่ากว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากาลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา
ปัญหา อุปสรรค
1. นโยบายจากัดขนาดกาลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิ่มจานวนอัตราตาแหน่งข้าราชการตามจานวน
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ รายจ่าย
และเพิ่มภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น
3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่ง ตั้ง ครูท ดแทนตาแหน่ง ว่างมี ความล่าช้า ใช้เ วลานา น
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดาเนินงานมากเกินไป
4. การเกลี่ยอัตรากาลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ ไ ด้เ นื่องจากไม่ มีคนประสงค์
ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีตาแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ให้ความสาคัญกับแผนอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยนาไปแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ทนั สมัย เพื่อลดขั้นตอนการบริหารงานบุคคล
ให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. บริหารอัตรากาลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากาลังครูจาก
โรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มคี รูต่ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มคี รูครบตามเกณฑ์และ
ครูต่ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ากว่าเกณฑ์ ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการ
ตัดโอนมากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มีสภาพอัตรากาลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกันโดยใช้มาตรการ
ดังนี้
4.1 ดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังครูกรณีตาแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
ทันทีที่มีตาแหน่ง ว่าง โดยจะตัดโอนตาแหน่งที่ ว่างดัง กล่าวไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความขาด
แคลนอัต รากาลังมากที่ สุดเป็นลาดับแรก และในโรงเรียนที่ ตั้ง อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก
ไม่ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อนาไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการและขาดแคลน
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4.2 เกลี่ยอัตรากาลังครูกรณีที่มีคนครอง
4.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะดาเนินการย้ายโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวไปกาหนดใหม่ ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้
มาตรการจูงใจ เช่น ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
4.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียนต้น
สังกัด มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ จะดาเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตัดโอนตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามตัวมากาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์
5. รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่มโรงเรียน
โดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตรากาลังและการบริหารจัดการในภารกิจ
การศึก ษาขั้นพื้ นฐานของสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะช่วยลดปัญหาความขาดแคลน
อัตรากาลังครูได้ระดับหนึ่ง
6. ขอรับการจัดสรรตาแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อนาไปจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาความขาดแคลนอัตรากาลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลนซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก
7. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
8. ขอรับ การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพื่อนาไปจัดสรรให้กับ โรงเรียนในสังกั ดที่ มี
ร้อยละความขาดแคลนอัตรากาลังครูจากมากไปหาน้อย
9. สนับ สนุนและสงวนอัตราว่างจากการเกษียณอายุร าชการ และจากการลาออก เพื่อบรรจุครู
พันธุ์ใหม่ หลักสูตร 5 ปี หรือนักเรียนทุนโครงการต่าง ๆ
10. พัฒนาครูที่ปฏิบัติก ารสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
1.2 การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
การดาเนินการ
1. จัดทาข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาเกลี่ยอัตรากาลัง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังฯ
3. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังฯ
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลัง เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากาลังตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. สรุปผลการพิจารณาเกลี่ยอัตรากาลัง
6. แจ้งสถานศึกษาและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการด้านอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ตั ด โอนต าแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา
สายงานการสอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่ มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จานวน 4 ราย
2. ตัดโอนตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ ว่าง
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิมในสถานศึกษา ที่มีอัตรากาลังครูสาย
งานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 2 ตาแหน่ง
3. ตัดโอนตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
การสอนที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับจัดสรรคืน ไปกาหนด
ในสถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียน 250 คนขึ้นไป ตามเงื่อน คปร. กาหนด จานวน 0 ตาแหน่ง
4. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
สอนที่มีผู้ครองตาแหน่งจากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่ถูก
รวมหรือสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 1 ตาแหน่ง
5. เกลี่ยอัตราว่างตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาเดิมตามเงื่อนไขที่ คปร. กาหนด จานวน 0 ตาแหน่ง
และส่งคืน สพฐ. จานวน 0 ตาแหน่ง
6. เกลี่ยอัตราว่างตาแหน่งครูผู้สอน ที่ได้รับจัดสรรคื นจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจานวน 6
ตาแหน่ง
7. เกลี่ยอัตราว่างตาแหน่งครูผู้สอนที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารจัดการตามความจาเป็นฯ จานวน 12 ตาแหน่ง
8. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ว่ างจากสถานศึก ษาที่ ยุ บ รวมหรื อเลิก ไปก าหนดเป็ นต าแหน่ ง สายงานการสอน
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อใช้รับย้ายหรือบรรจุ จานวน 1 ตาแหน่ง
9. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอนจากสถานศึกษาที่รวมและสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังสายงานการสอนกาลังเกินเกณฑ์ (คาดว่าจะว่าง
เนื่องจากผู้ดารงตาแหน่งได้รับการพิจารณาย้าย) ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลัง
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 6 อัตรา
10. ตัดโอนลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างไฟฟ้าที่มีผู้ครองตาแหน่ง จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม
หรือเลิก ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่รวม จานวน 0 ตาแหน่ง
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11. จัดสรรอัตราพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว ให้สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครู
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
11.1 พนักงานราชการ จานวน 39 ตาแหน่ง
11.2 ครูวิกฤต จานวน 34 ตาแหน่ง
11.3 บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 5 ตาแหน่ง
11.4 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 จานวน 21 ตาแหน่ง
11.5 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 จานวน 62 ตาแหน่ง
11.6 พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน 24 ตาแหน่ง
11.7 นักการภารโรง จานวน 14 ตาแหน่ง
11.8 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จานวน 4 อัตรา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 บริหารอัตรากาลังโดย
การเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนัก งานราชการ และอัตราจ้าง
ชั่วคราว ไปกาหนดตาแหน่งในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จึงมีสถานศึกษา
ที่มีปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการสรรหา คนดี คนเก่ ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดาเนิ นการดังนี้
2.1 การย้ ายข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
การดาเนินงาน
1. ตรวจสอบตาแหน่งว่างและประชาสัมพันธ์ตาแหน่งว่างเพื่อแจ้งให้ผู้ป ระสงค์ขอย้ายจัดส่ง
คาร้องขอย้ายตามที่กาหนด
2. สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ขอย้าย
3. ขออนุมัติต่อ กศจ. เพื่อส่งคาร้องข้อย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย
5. รวบรวมคาร้องขอย้ายทั้งภายในและจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาไปแยกเป็นรายโรงเรียน
ขอความเห็นการย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
6. จัดท าข้อ มู ล การประเมิ นศัก ยภาพของผู้ขอย้ายเบื้องต้นตามองค์ป ระกอบการย้าย
ที่ กศจ.เชียงใหม่กาหนด
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7. เสนอข้อ มู ลการย้ายไปสานักงานศึก ษาธิก ารจังหวัดเชียงใหม่ เ พื่อขออนุมัติก ารย้า ย
ต่อกศจ./กศจ.เชียงใหม่
8. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการสั่งแต่งตั้ง
9. แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องดาเนินการส่งตัว
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการสรรหาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ดารงตาแหน่งว่าง โดยดาเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ.
กาหนด และรายละเอียดการประเมินศัก ยภาพการย้ายของผู้บ ริหารสถานศึกษา ตามที่ กศจ. เชียงใหม่
กาหนดไว้ ยึดมั่ นในการดาเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบ าล จึง ทาให้การปฏิบัติง านเกิ ดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาจานวน
2 ครั้ง จานวนทั้งสิ้น 19 ราย
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี พ.ศ. 2564
การดาเนินการ
1. ตรวจสอบตาแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน พร้อมข้อมูลอัตรากาลัง และสาขา
วิชาเอกของแต่ละสถานศึกษา
2. ตรวจสอบปฏิทิ นการยื่ นค าร้อ งขอย้า ยและประชาสั ม พั น ธ์ก ารยื่ นค าร้ อ งขอย้ า ย
ตามปฏิทินที่กาหนด
3. ขออนุมัติเป็นหลักการในการส่งคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอนไปต่าง
เขตพื้นที่การศึกษาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
4. รวบรวมคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติ
แยกประเภทคาร้องขอย้าย
5. กรณีย้ายไปต่างเขต จัดส่งคาร้องขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมความเห็นของ
กรรมการสถานศึกษา
6. ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย
7. จัดทาข้อมูลรายละเอียดการย้ายของผู้ขอย้ายทุกราย เพื่อจัดส่งข้อมูลไปยังสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
8. แต่งตั้งคณะทางานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการย้าย
ก่อนจัดส่งข้อมูลไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการต่อไป
9. จัดทาร่างระเบียบวาระการประชุมพิจารณาย้ายไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
10. ส่งคาสั่งแต่งตั้งย้ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง

24
11. ส่ง ตัวผู้ได้รับการแต่งตั้ง ย้ายจากต่างเขตพื้นที่ก ารศึกษาไปรายงานตัวที่ส ถานศึกษา
ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และรายงานต้นสังกัดทราบ
12. กรณีได้รับการแต่งตั้งย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งคาสั่งย้ายแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการสรรหาข้าราชการ
ครูม าดารงตาแหน่งว่าง โดยดาเนินการย้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลัก เกณฑ์วิธีก ารย้ายที่
ก.ค.ศ.กาหนด และรายละเอี ยดตัวชี้วัดตามการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดไว้ ยึดมั่ นในการดาเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล จึง ท าให้ก ารปฏิบั ติงานเกิดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน จานวน 2 ครั้ง
ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาย้าย ทั้งสิ้น จานวน 71 ราย
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.3 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นจากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตาแหน่งเลื่อนไหล) และมีผู้ครองตาแหน่งอยู่แล้ว
การดาเนินงาน
1. กลุ่มบริหารงานบุคคลสารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติของผู้ครองตาแหน่งจาก ก.พ.7 เสนอ
ผู้อานวยการส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา เพื่อให้ ผู้ขอรั บ การประเมิ นจั ดท าข้ อมู ล บุ คคล พร้อมทั้ ง ให้
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล
2. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่ กศจ. เชียงใหม่ กาหนด
3. เสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ กศจ. เชียงใหม่ กาหนด
4. หากมีกรณีต้องนับระยะเวลาเกื้อกูล ให้เสนอ กศจ. เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัตินับ
ระยะเวลาเกื้อกูล
5. แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานตามที่กาหนด
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน
เวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
7. แจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานตามที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนคัดเลือกบุคคล
8. เสนอ กศจ. เชียงใหม่ เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
9. แจ้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อประเมินผลงานของผู้ได้รับคัดเลือก
10. เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน เสนอ กศจ. เชียงใหม่ เพื่ออนุมัติผลการประเมินผล
งานและอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
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11. เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการสั่งแต่งตั้ง
12. แจ้งคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากระดับเริ่มต้นของสาย
งาน (ตาแหน่งเลื่อนไหล) และมีผู้ครองตาแหน่งอยู่แล้ว จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวปัทนา ยานะแก้ว ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ เลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ
2. นางจันทร์จีรา คนเที่ยง ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ เลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ
3. นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน เลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
การดาเนินงาน
1. ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. เสนอ กศจ. เชียงใหม่เพื่อขออนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ดาเนินการย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ. เชียงใหม่กาหนด
3. แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ทราบโดยทั่วกัน
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกราย
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
6. คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลเท่ า จ านวนต าแหน่ ง ว่ า งที่ ป ระกาศตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัดที่ กศจ. เชียงใหม่กาหนด
7. เสนอ กศจ. เชียงใหม่เพื่ออนุมัติผลการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
8. เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการสั่งแต่งตั้ง
9. แจ้งคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
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ผลการดาเนินการ
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการการย้ายบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 3 ราย คือ
1) นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
2) นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี ตาแหน่งนักวิชากรพัสดุ ระดับชานาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต
6 ย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ สพป. เชียงใหม่ เขต 6
3) นางสมจิต อินจันทร์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ สพป. เชียงใหม่ เขต
4ย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.5 การรับโอนข้าราชการให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
การดาเนินงาน
1. ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2. เสนอ กศจ. เชียงใหม่เพื่อขออนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ดาเนินการรับโอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ. เชียงใหม่กาหนด
3. แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอโอนทราบโดยทั่วกัน
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกราย
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพิจารณารับโอน
6. คณะกรรมการพิ จ ารณารับ โอนข้าราชการเท่ า จ านวนต าแหน่ง ว่ างที่ ป ระกาศตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัดที่ กศจ. เชียงใหม่กาหนด
7. เสนอ กศจ. เชียงใหม่เพื่ออนุมัติผลการรับโอนและประกาศผลการรับโอน
8. เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการออกคาสั่งรับโอนและแจ้งต้นสังกัดมีคาสั่งให้
พ้นจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมและส่งตัวมาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่รับโอน
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ได้ดาเนินการ รับโอนข้าราชการ
จานวน 3 ราย
1) นางสาวภิญรมณ นันต๊ะภูมิ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน รับโอนให้ดารงตาแหน่งตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
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2) นางสาวกั ญ ญาพร วณีส อน ตาแหน่ง นั ก วิ เ คราะห์ง บประมาณ ระดั บ ปฏิบัติ ก าร
สานักงบประมาณ รับโอนให้ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ สพป. เชียงใหม่
เขต 6
3) นายภานุพั นธ์ สมตา ตาแหน่ ง นัก วิชาการวัฒ นธรรม ระดับชานาญการ ส านักงาน
วัฒ นธรรมจัง หวัดล าพู น รับ โอนให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ชานาญการ สพป.
เชียงใหม่ เขต 6
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้นโดยใช้ผลการสอบแข่งขัน
การดาเนินงาน
1. ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไปผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นซึ่งสอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภท
วิชาการ แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทวิชาการถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. เสนอผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาเพื่อพิจ ารณาให้ความ
เห็นชอบในการใช้ตาแหน่งเพื่อรับย้ายบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นโดยใช้ผลการสอบแข่งขั นเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 และประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5. เสนอส่ ว นราชการเจ้ า ของบั ญ ชี เ พื่ อ ขอให้ รั บ รองผลการสอบว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า ว
เป็นผู้สอบแข่งขันได้จริงและบัญชียังไม่หมดอายุ
6. เสนอ กศจ. เชียงใหม่เพื่ออนุมัติย้าย
7. เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการสั่งแต่งตั้ง
8. แจ้งคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องพร้อมรายงานเจ้าของบัญชีทราบ
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ได้ดาเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นโดยใช้ผลการสอบแข่งขัน จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวกรรณิการ์ ศิริเจริญ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน ให้ดารงตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ
2. นางสาววาสนา จันทร์พลอย ตาแหน่งเจ้าพนัก งานธุร การ ระดับ ชานาญงาน ให้ดารง
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ

28
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากร โดยได้
ดาเนินการดังนี้
3.1 โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตาแหน่งและ
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA ผ่านระบบออนไลน์
การดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนา
3. ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่ วิทยากร ฯลฯ
4. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
5. ผลิตเอกสาร คู่มือ และสื่อ
6. ดาเนินการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด
7. วัดผล และประเมินผล
8. สรุปผลและรายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา และผ่านการพัฒนาตามตัวชี้วัดของ
โครงการฯ นาความรู้ที่ได้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ ไปบริหารจัดการสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม
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-
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4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้
4.1 การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
การดาเนินการ
1. จัดทาโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี/เลื่อนวิทยฐานะ
2. แจ้ง ประชาสัม พั นธ์ห ลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประเมิ นฯ ให้ข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษาทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3. แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบเกี่ยวกับการจัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ เช่นการจัดทาคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับวิทยฐานะ จานวน 30 ราย คือ ระดับชานาญการ จานวน 26 ราย ระดับชานาญการพิเศษจานวน 4
ราย
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดาเนินการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิด
ชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ จานวน 6 รายการ
ดังนี้
1. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจาปี 2564
2. การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประจาปี พ.ศ. 2564
3. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ประจาปี 2564
การดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการในสังกัด
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เ ข้ารับการคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ตามที่
สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนดหรือไม่
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. เชิญประชุมคณะกรรมการ
5. จัดประชุมคณะกรรมการ
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6. จัดทาประกาศ สพป. เชียงใหม่ เขต 6/จัดทารายงานการประชุม
7. แจ้งผลการคัดเลือกให้ สพฐ. เพื่อดาเนินการต่อไป
8. แจ้งผลการคัดเลือก (ประกาศ สพป. เชียงฃใหม่ เขต 6) ให้ข้าราชการในสั งกัดได้ทราบโดย
ทั่วกัน
ผลการดาเนินงาน
1. คั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล คุ รุ ส ภา ประจ าปี 2564
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้
1.1 รางวัลคุรุสภา จานวน 1 ราย
1.2 รางวัลคุรุสดุดี จานวน 1 ราย
2. คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และ
ประกาศนียบัตร ประจาปี 2564 จานวน 38 คน
3. รางวัลข้าราชการพลเรือน จานวน 2 ราย
4. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจาอาเภอ ครั้งที่ 1 จานวน 18 ราย
5. การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา
2563 จานวน 3 ราย
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.3 การยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
การดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัติดาเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
3. จัดทาหนังสือแจ้งเข้าให้ผู้ทาคุณประโยชน์แก่ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดทาหนังสือเชิญประธานในพิธี
5. ดาเนินการตามรายละเอียดกิจกรรม
6. สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา จานวน 24 คน มีขวัญและ
กาลังใจ และมีความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ
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5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในสังกัด ดังนี้
5.1 การแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้สนับสนุนส่งเสริม
บุคลากรในสังกัดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรในสังกัด ดังนี้
1. แต่ ง ตั้ง คณะอนุก รรมการบริห ารเงิ นทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น
ข้าราชการครู
2. ประชาสัม พันธ์/ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นคาขอกู้ ยืม เงินทุนหมุ นเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
3. จัด ท าข้อ มู ล บัญ ชีผู้ กู้ การหัก ชาระหนี้ป ระจ าเดือน และรายงานส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทุกเดือน
4. สารวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
5. แจ้ง การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ ยืม เงินทุ นหมุนเวียนฯ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
6. ติดตามลูก หนี้เ งินทุนหมุ นเวียนเพื่อแก้ไขปัญ หาหาหนี้สินข้าราชการครูก รณี
เกษียณอายุราชการกรณีไม่ชาระ
7. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในการหักเงินเดือนเพื่อ
ชาระหนี้
8. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
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9. การสารวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไม่มีผู้ที่มี คุณสมบัติ
สนใจยื่นขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
5.3 กิจกรรม 5 ส.
การดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการกิจกรรม
5ส.สร้างสรรค์ พั ฒนาคน พัฒนางาน โดยจัดประกวดกลุ่มงานดาเนินกิจกรรม 5 ส.ดีเด่น , กิ จกรรม Big
cleaning day
ผลการดาเนินงาน
1. สภาพแวดล้อมภายในอาคารสานักงานมีความสะอาด ร่มรื่น มีการจัดวางสิ่งของ
และจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้อย่างเป็นระบบระเบียบ มีการแยกเก็บของใช้ส่วนตัวอย่างชัดเจน
2. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จานวน
72 คน มีส่วนร่วมการดาเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างคุณค่าในการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็น
นิสัยที่ดีมีวินัย ร่วมกันคิด ร่วมกันทาเป็นทีม
3. มีสิ่งแวดล้อมในการทางานดีเป็นการเพิ่มขวัญ กาลังใจให้แก่บุคลากรเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วในการทางานมากขึ้น
ภาพกิจกรรม
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6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน และตาแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
การดาเนินการ
1. แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
4. ดาเนินการคัดเลือก
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6. รายงานตัวเข้ารับการจ้าง และจัดทาสัญญาจ้าง
7. ส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่รับจัดสรร
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการจัดจ้าง
พนักงานราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดังนี้
1. พนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 5 ราย
3. พนักงานราชการ ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง จานวน 1 ราย
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการพิจารณาเลื่อ น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2564) ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้ง โรงเรียนและผู้ที่ เ กี่ ยวข้อง ถือปฏิบัติ ตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
2. การประเมิ นผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้
โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561และ
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 แจ้ง ยกเลิกแบบบันทึกการประเมินผล
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การปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตามหนังสือ สานักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และแก้ไขคาชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานให้เมาะสมยิ่งขึ้น
3. แจ้งโรงเรียนให้ถือปฏิบัติ ตาม แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
4. จัด ท าปฏิทิ นการปฏิบัติง านเพื่อพิจ ารณาเลื่อ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
5. ออกค าสั่ ง แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อนข้ า ร าชการและ
คณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือ นเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ครั้ง ที่ 1
(1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
6. ดาเนินการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) แยกเป็น (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
งานการสอน (2) รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึก ษา/ผู้รักษาการในตาแหน่ง (3)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี้
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 แจ้งจัดสรรวงเงิน
เดือน โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ได้พิจ ารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อน
เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้ ง ที่ 2
(1 ตุลาคม 2564)
2) โรงเรียนดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามแนวทางและปฏิทินฯ ที่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 กาหนด
3) โรงเรียนส่ง ตัวแทน นาผลการพิจ ารณาเลื่อนเงินเดือน พร้อมรายงานการ
ประชุม, หนังสือนาส่ง, สาเนาคาสั่ง และสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้สอน ส่ง สพป. เชียงใหม่
เขต 6 เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
4) นาผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2564)
- ข้าราชการตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการในตาแหน่ง
1) ประกาศมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการในตาแหน่งปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1(1 ตุลาคม
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กั นยายน 2564) ก าหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
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2) แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิบัติง านของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการในตาแหน่ง รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง
31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
3) คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการในตาแหน่ง และรายงานการประเมินต่อ
ผู้บังคับบัญชา
4) นาผลการประเมินผลการปฏิบัติง าน เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา/ผู้รักษาการในตาแหน่ง
5) นาผลการพิ จ ารณาเสนอคณะกรรมการระดั บ เขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564)
- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ศึก ษานิ เ ทศก์ ปีง บประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุ ล าคม 2563 ถึง 31 มี นาคม 2564) และรอบที่ 2
(1 เมษายน 2564 – 30 กั นยายน 2564) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุล าคม 2564)
ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ออกคาสั่งมอบหมายการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 รอบที่ 1(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน
2564)
2) ประกาศมาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
3) คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) และรายงานการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา
4) นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการพิจ ารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(1)
5) นาผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564)
- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง รอง
ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม
2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการพิจารณา
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เลื่อนเงินเดือ น ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ ก ษา ครั้ง ที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้ง ที่ 2
(1 ตุลาคม 2564) ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ออกคาสั่งมอบหมายการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ตาแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา สานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน
2564 – 30 กันยายน 2564)
2) ประกาศมาตรการประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
3) ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด าเนิ น การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) น าผลการพิ จ ารณาเสนอคณะกรรมการระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564)
- การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
สพป. เชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ตามระเบียบ
กฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปีง บประมาณ 2564 รอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
2) ประกาศ มาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบ
ที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
3) ออกคาสั่งมอบหมายการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มี นาคม 2564) และรอบที่ 2
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
4) ผู้ได้รับมอบหมายดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒) คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รายงานการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศผลการปฏิบัติผล
การปฏิบัติงาน
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5) นาผลการประเมินผลการปฏิบัติง าน เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงิน เดื อนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ของข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
6) น าผลการพิ จ ารณาเสนอคณะกรรมการระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564)
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2564 ดังนี้
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ที่
ตาแหน่ง
(1 ตุลาคม 2563 – 31 (1 เมษายน 2564 – 1
มีนาคม 2564)
กันยายน 2564)
1 สายงานการสอน และ รอง ผอ.สถานศึกษา
796
799
2 ผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการ
88
85
3 ศึกษานิเทศก์
10
10
4 รอง ผอ.สพท.
3
3
5 บุคลากรทางการศึก ษาอื่นตามมาตรา 38 ค.
24
27
(2)
รวม
921
924
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้
8.1 ก าหนดคู่ มื อ และแนวทางการปฏิ บัติ ง านที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ใช้ยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ
1. แจ้งให้แต่ละกลุ่มงานดาเนินการจัดทามาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
2. ทุ ก กลุ่ม งานในส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งใหม่ เขต 6 จัดท า
มาตรฐาน/คู่มือ การปฏิบัติง านนาเสนอผู้บัง คับบัญ ชาเพื่อให้ความเห็นชอบและเผยแพร่มาตรฐาน/คู่มื อ
การปฏิบัติงานในเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ครบทุกกลุ่มงาน
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8.2 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหา คัด เลือก ข้าราชการ พนักงานราชการ
อัตราจ้าง
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการสอดส่อง กากับ
ดูแลข้าราชการในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มี
การแสวงหาผลประโยชน์ในการดาเนินการสรรหา คัดเลือก ทุกครั้งที่มีการสรรหาและคัดเลือก โดยได้กาหนด
บุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติกรรมกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทาการใด ๆ ที่มี
เจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทาเอกสาร จาหน่วย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เข้า
สอบโดยเด็ดขาด
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ในการสรรหา คัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง แต่อย่างใด
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8.3 การเสริม สร้า งคุณธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)
การดาเนินงาน
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best- Practice) สาหรับผู้บริหารและครู
ผลการดาเนินการ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จานวน 86
โรงเรียนจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์และการต่อต้านการทุจริต
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2. ผู้บริหาร ครู ในสังกั ด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จัด
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best- Practice) เพื่อเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตทุ ก
รูปแบบตระหนักและปฏิบัติตนเป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8.5 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6
การดาเนินงาน
1. การขับ เคลื่อ นการดาเนินงานตามเกณฑ์ ป ระเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
2. จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการพัฒนา
ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากร ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ผลการดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยคะแนน 96.36 อยู่ในระดับ
AA ได้ลาดับที่ 49 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา
2. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จานวน 62 คน
และผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 88 คน ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจิต สานึกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
3. บุคลากรของ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 ได้รับการพัฒนา ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมของ สพป. เชียงใหม่ เขต 6
4. ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของ
สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
************************
สานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานและจัดทารายงานผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนกาลังคน 2) ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 5) ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 6) ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 7) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ด้าน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกาลังคน
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งใหม่ เขต 6 สามารถด าเนิน การด้ า น
การวางแผนอัตรากาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนอัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบ เป็นไป
ตามนโยบาย หลั กเกณฑ์ ปัญหาการขาดแคลน และความต้องการของโรงเรียน สามารถเกลี่ยอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์
ไปเรียนที่ขาดแคลนอัตรากาลัง ทาให้มีปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง
จุดแข็ง
สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีข้อมูลอัตรากาลังที่มี ความ
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน ซึ่งทาให้การดาเนินการการวางแผนอัตรากาลัง และเกลี่ยอัตรากาลัง
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
1. นโยบายจากัดขนาดกาลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิ่มจานวนอัตราตาแหน่งข้าราชการตาม
จานวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย และเพิ่มภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น
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3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนตาแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดาเนินงานมากเกินไป
4. การเกลี่ยอัตรากาลังในโรงเรียนเกิ นเกณฑ์ ที่ตั้งอยู่ใ นเขตเมืองไม่ได้ เนื่องจากไม่มีค น
ประสงค์ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีตาแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความสาคัญกับแผนอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยนาไปแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรพัฒ นาบุคลากรที่ มี อยู่ให้มี ป ระสิท ธิภาพ และสามารถใช้ป ระโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
3. ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการ
บริหารงานบุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ควรบริหารอัตรากาลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากาลังครูจาก
โรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์
และครูต่ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการ
ตัดโอนมากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มีสภาพอัตรากาลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกันโดยใช้มาตรการ
ดังนี้
4.1 ดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังครูกรณีตาแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากาลั งครู
เกินเกณฑ์ทันทีที่ มีตาแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนตาแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละ
ความขาดแคลนอัตรากาลังมากที่สุดเป็นลาดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ห่างไกลการคมนาคมไม่
สะดวก ไม่ปลอดภัย และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อนาไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกที่
โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
4.2 เกลี่ยอัตรากาลังครูกรณีที่มีคนครอง
1) ข้าราชการครูในสังกัด จะดาเนินการย้ายโดยการตัดโอนตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามตัวไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเอง
โดยใช้มาตรการจูงใจ เช่น ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
2) ข้ าราชการครูจ ากต่างเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา ที่ ม าช่วยราชการ หาก
โรงเรียนต้นสังกัดมีอัตรากาลังครูเ กินเกณฑ์ จะดาเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกั ดเพื่อตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวมากาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์
5. ควรรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะ
กลุ่มโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตรากาลังและการบริหารจัดการ
ในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะช่วยลดปัญหาความขาด
แคลนอัตรากาลังครูได้ระดับหนึ่ง
6. ควรขอรับการจัดสรรตาแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อนาไปจัดสรรให้กั บโรงเรียน
ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากาลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาด
แคลนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก
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7. ควรคัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
8. ควรขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพื่อ นาไปจัดสรรให้กับโรงเรียนใน
สังกัดที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตรากาลังครูจากมากไปหาน้อย
9. ควรสนับ สนุนและสงวนอัตราว่างจากการเกษียณอายุร าชการ และจากการลาออก
เพื่อบรรจุครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตร 5 ปี หรือนักเรียนทุนโครงการต่าง ๆ
10. ควรพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สามารถดาเนินการสรรหา บรรจุ
แต่ ง ตั้ ง ย้ า ยโอน ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ได้ ครบถ้ ว นทุ ก ต าแหน่ ง อย่ า งไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กาหนด ตามหลักธรร
มาภิบ าล โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ เป็นที่ยอมรับ
ปราศจากเรื่องร้องเรียน
จุดแข็ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการดาเนินการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง ย้าย โอน กาหนดให้มีการดาเนินการในรูปคณะกรรมเป็นผู้การพิจารณาการดาเนินการในทุกขั้นตอน
ส่ง ผลให้ก ารดาเนินการเป็น ไปด้ว ยความถูก ต้ อง โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ผลการพิจ ารณาเป็นที่ ย อมรั บ
ปราศจากเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นไปตามประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
1. กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
กระบวนการในการท างานที่นาน เนื่อ งจากต้องเสนอเรื่องผ่านสานักงานศึก ษาธิการจังหวัด ซึ่ง ท าให้เกิ ด
ปัญหาทาให้สถานศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานหรือในการจัดการเรียนการสอน
2. ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
3. ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลทาให้การดาเนินการไม่ทันตามกาหนดเวลา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการวางแผน และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึก ษา ให้มี ความรู้ ความสามารถ ได้ครอบคลุม ทุก กลุ่มเป้ าหมาย อย่างทั่ วถึง และ
ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA ผ่านระบบออนไลน์ และการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ซึ่ง การขับ เคลื่อนการดาเนินงานด้านการพัฒ นาบุค ลากรของส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษา
เชียงใหม่ เขต 6 มี ผ ลการดาเนินงานที่ ส ามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยได้รับ การพิจ ารณาจากส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
และเป็นแบบอย่างได้
จุดแข็ง
ผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดาเนินการในทุกด้าน
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
1. งบประมาณด้านบุคลากรมีจากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานที่มากเกินไป ทาให้ไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ
ความจาเป็นอย่างต่อเนื่อง
2. ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้มีความเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ในการทางานได้
จริง
4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้มีการสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง การประเมินเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน และระยะเวลากาหนด การดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สามารถดาเนินการได้อย่างคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การคัดเลือกครูดีในดวงใจ รางวัลข้าราชการพล
เรือนดีเด่น รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจาอาเภอ ครั้งที่ 1 การขอรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ การส่งผลงาน OBEC AWARDS เป็นต้น
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จุดแข็ง
1. ผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้ความสาคัญ
และให้การสนับ สนุนการจัดกิ จกรรมที่เ ป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และยกย่องเชิดชูเกี ยรติ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน ส่งผลให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นอย่างได้
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
1. งบประมาณมีจากัด
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานที่มากเกินไป ทาให้ไม่มีเวลาทาผลงานเพื่อรั บ
การคัดเลือกรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้อเสนอแนะ
ควรส่ง เสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา ได้ส่งผลงานเพื่อรับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ผลของรางวัลที่ได้รับมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาชียงใหม่ เขต 6 มี ก ารดาเนินการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษาโดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน มีการดูแลสุขภาพ
โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และจัดให้มีกองทุนสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 6 ในการส่งเสริมการออม และแก้ปัญหาหนี้สินของบุคลากร เพื่อให้มีชีวิต และความเป็ นอยู่ที่ดี
จุดแข็ง
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มี สภาพแวดล้อม ภูมิทั ศน์ที่
สวยงามสะอาด ร่มรื่น และมีอากาศที่บริสุทธิ์ มีการส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรม ๕ ส. และการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
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ปัญหา อุปสรรค
1.ในการตรวจสุขภาพประจาปี พ.ศ. 2564 ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพของบุคลากรได้
เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจาปีเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถเผยแพร่ได้ และไม่สามารถบันทึกภาพ
ระหว่างการตรวจได้
2. การแก้ ไขปัญ หาหนี้สินบุคลากรในสัง กั ดในปีที่ ผ่านมามี ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ จึงไม่ได้รับการสนใจที่จะยื่นคาขอกู้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรออกกาลังกาย ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพประจาปี เพื่ อ
ดูแลสุขภาพและป้องกันก่อนจะเกิดโรค
2. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มี
ช่องทางในการกู้แก้ไขปัญหาหนี้สิน
6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้มีการสรรหาเพื่อให้ได้ บุคคล
มาปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
จุดแข็ง
ในการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
ได้ดาเนินการอย่างโปร่ง ใส เป็นธรรม มีองค์ป ระกอบ ตัวชี้วัด ที่ ใช้ในการพิจ ารณาคัดเลือกและสรรหา
บุคลากร
จุดอ่อน
ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ถ้าคานึงถึงมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา
เพียงอย่างเดียว ในบางกรณีอาจมีความไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรควรคานึงถึงมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษาโดย
ต้องเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาด้วย
7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งใหม่ เขต 6 ได้มี ก ารประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
และพนัก งานราชการ เป็นไปตามหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่ ก าหนด มี ความโปร่ง ใส เป็น ธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
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จุดแข็ง
ผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้ความสาคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ระกอบการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนและผลตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรมุ่งเน้นสร้างผลการปฏิบัติที่ดีให้แก่องค์กรในที่สุด
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ควรส่ง เสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา ได้ส่งผลงานเพื่อรับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ผลของรางวัลที่ได้รับมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้มีการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น การให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรในสังกัด
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้ความสาคัญ
ในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับได้ รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้
ความ เข้าใจเกี่ ยวกั บ การสร้างจิต ส านึก ในการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตในหน่วยงาน สามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นอย่างได้ เช่น มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ 2564 อยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนน 96.36 ได้ลาดับที่ 49 จาก 225
เขตพื้นที่การศึกษา
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
-
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ข้อเสนอแนะ
-
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ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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