


คํานํา 

  การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับ
นี้ จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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แผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย ดานการบริหารอัตรากําลัง ดานการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร ดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และดานการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 2)พัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศดานการบริหารงานบุคคล  3) สงเสริมและพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ และ 
4) สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

  ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทําเลมเอกสารแสดงการดําเนินการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนขอมูลในการวางแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การบริหารงานบุคคลทุกระดับเปนสิ่งจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาธิบาล เพ่ือใหการบริหาร
จัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระ ในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการ
พัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักการ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน  

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดประกาศนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัด ใหเปนไปในทิศทางและ
นโยบายการจัดการศึกษา โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและติดตามอยางเปน
ระบบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม สามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีวางไว  โดยบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ครอบคลุมดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดานการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 
ดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการใหคุณใหโทษและการ
สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรในสังกัด และไดมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
เปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตรากําลังคน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ ไดมีการสงเสริมใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ สงเสริมขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยใหความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึก และสราง
ความตระหนักในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยตอตนเอง ตอผูรวมปฏิบัติงาน ตอหนวยงาน 
และตอผูมารับบริการ ใหมีการปฏิบัติงานอยางเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและ
สวนรวม มุงตั้งใจปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลให
เปนไปตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และสอดคลองกับทิศทางนโยบายแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
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นโยบายท่ี 1 บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับทิศทางนโยบายและแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารอัตรากําลัง ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดานการ
บรรจุและแตงตั้งบุคลากร ดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และดานการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ โดยมีการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบอยางเปนระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดังนี้ 

1.1 ดานการบริหารอัตรากําลังคน 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1.1.1 งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 1. งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  

1 .1  จั ด ทํ าข อ มูลสารสน เทศด าน อัตรา กํ าลั งของ
สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ เปนไปตามหลักเกณฑและ   ความ
ตองการ ดังนี้  
1) ขอมูล 10 มิ.ย. ดานบุคลากรและจํานวนนักเรียนของ 
สถานศึกษา  
2)ขอมูลดานวุฒิ วิชาเอกและความสามารถดานบุคลากร  
3) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกําหนด
และ แนวโนมการสูญเสียอัตรากําลัง  
4)จํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5)ขอมูลพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน  
6) ความตองการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุมสาระการ 
เรียนรู (เทาจํานวนครูท่ีขาด)  
1.2 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ป 3 ป หรือ 5 ป โดยมี 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ว า ม ต อ ง ก า ร ท้ั ง ด า น ป ริ ม า ณ แ ล ะ
ความสามารถ และวิธีการดําเนินการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  
1.3 เสนอแผนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหความ
เห็นชอบ  
1.4 การวางแผนอัตรากําลังคนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ สถานศึกษา  
1.5 ดําเนินการตามแผนอัตรากําลังโดย       
  1) ดําเนินการในสวนท่ีเปนอํานาจของ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ี การศึกษา เชน การเกลี่ยอัตรากําลัง การจัดสรร
อัตรากําลังครู การยาย การบรรจุแตงต้ัง การรับโอน และ
การพัฒนาบุคลากร การของบประมาณการจางครู        
  2) การเสนอความตองการไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.1.1 งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน
(ตอ) 

ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ไดดําเนินครบท้ัง 165 โรงเรียน   
 

1.1.2 งานปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 2. งานปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  
2.1 สํารวจและตรวจสอบตําแหนงวางท่ีจะขอปรับปรุง
ตําแหนง  
2.2 เสนอ อ.ก.ศ.จ. จังหวัดใหความเห็นชอบและ ก.ศ.จ.
จังหวัดอนุมัติ  
ผลการดําเนินงาน   
1.ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงจากครูผูชวยเปนครู 
จํานวน 17 อัตรา 
2.ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงจากครู เปนรองผอ.
โรงเรียน จํานวน 5 อัตรา 

1.1.3 งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ราชการและ
ลูกจางช่ัวคราว 

3. งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา พนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว  
3.1  สพฐ.แจงการจัดสรรอัตราใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
3.2 ตรวจสอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรร 
3.3 รวบรวมขอมูลพนักงานราชการและอัตราจาง
ชั่วคราวและ ขอมูล 10 มิ.ย. เพ่ือประกอบการพิจารณา 
3.4 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรร 
อัตรากําลังพิจารณา  
3.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา  
3.6 เสนอผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจารณา  
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ดําเนินการจัดสรรอัตราจางตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามจํานวนท่ี
ไดรับจัดสรร โดยแยกประเภทอัตราจาง ไดดังนี้  
1) พนักงานราชการ ตําแหนงพ่ีเลี้ยง จํานวน 23 อัตรา  
2) พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน จํานวน 48 อัตรา  
3) พนักงานราชการ ตําแหนงนักจิตวิทยา จํานวน 1 
อัตรา      
4) ครุขาดแคลนข้ันวิกฤต จํานวน 42 อัตรา  
 

 

16



 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1.1.3 งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ราชการและ
ลูกจางช่ัวคราว (ตอ) 

5) นักการภารโรง  จํานวน 81 อัตรา  
6) เจาหนาท่ีธุรการ 15,000.- บาท จํานวน 57 อัตรา  
7) เจาหนาท่ีธุรการ 9,000.- บาท จํานวน 81 อัตรา  
8) ครูวิทยาศาสตร– คณิตศาสตร จํานวน 16 อัตรา  
9) ครุผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน 4 อัตรา  
10) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 35 อัตรา 
11) ครูดูแลนักเรียนพักนอน จํานวน 3 อัตรา 
12) บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 6 อัตรา 

1.1.4 งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

4. งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
4.1  สํ า รวจตํ าแหน ง เก ษียณอายุ ร าชการปกติ  , 
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด รายงานสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4.2 จัดทําบัญชีตําแหนงเกษียณอายุราชการ และ
เก ษี ยณอายุ ร า ช ก า รก อน กํ าหนด  ส ง สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจง
การ จัดสรรอัตราท่ีไดรับคืนจากการเกษียณอายุราชการ 
และ เกษียณอายุราชการกอนกําหนด  
4.4 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา    
4.5 เสนอ อ.ก.ค.ศ. ใหความเห็นชอบและ กศจ. จังหวัด
อนุมัติ  
4.6 รายงานขอมูลการจัดสรรตามแบบรายงานท่ี สพฐ.
กําหนด (คปร.รวม/คปร.เกลี่ย)  
4.7 สงคําสั่งกําหนดตําแหนงกรณีท่ีไดรับจัดสรรอัตรา
เกษียณ คืนให กศจ.เพ่ือปรับปรุงตําแหนง  
4.8 สงคําสั่งปรับปรุงการกําหนดตําแหนงให สพฐ.และ
แจง กลุมงานท่ีเก่ียวของ  
ผลการดําเนินงาน  
รอดําเนินการ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.1.5 งานบริหารพนักงานราชการหรือ ลูกจาง
ช่ัวคราวตามกรอบท่ีไดรับจัดสรร 

5. งานบริหารพนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราวตาม
กรอบท่ีไดรับ จัดสรร  
5.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กําหนดกรอบพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราวจัดสรรให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพนักงาน
ราชการ/ ลูกจางชั่วคราว ท่ีรับจัดสรร  
5.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราจาง 5.4 
แจงสถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรรพนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราว 
ผลการดําเนินงาน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ดําเนินการจัดสรรอัตราจางตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามจํานวนท่ี
ไดรับจัดสรร โดยแยกประเภทอัตราจาง ไดดังนี้  
1) พนักงานราชการ ตําแหนงพ่ีเลี้ยง จํานวน 23 อัตรา  
2) พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน จํานวน 48 อัตรา  
3) พนักงานราชการ ตําแหนงนักจิตวิทยา จํานวน 1 
อัตรา      
4) ครุขาดแคลนข้ันวิกฤต จํานวน 42 อัตรา  
5) นักการภารโรง  จํานวน 81 อัตรา  
6) เจาหนาท่ีธุรการ 15,000.- บาท จํานวน 57 อัตรา  
7) เจาหนาท่ีธุรการ 9,000.- บาท จํานวน 81 อัตรา  
8) ครูวิทยาศาสตร– คณิตศาสตร จํานวน 16 อัตรา  
9) ครุผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน 4 อัตรา  
10) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 35 อัตรา 
11) ครูดูแลนักเรียนพักนอน จํานวน 3 อัตรา 
12) บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 6 อัตรา 

1.1.6 งานเกล่ียอัตรากํา ลังโดยการตัดโอน 
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

6. งานเกล่ียอัตรากําลังโดยการตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือน  
6.1 วิเคราะหจํานวนอัตรากําลังตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด โดยใชขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. ของทุกปและ
นําเสนอผูบังคับบัญชา  
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ย 
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
หลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.1.6 งานเกล่ียอัตรากํา ลังโดยการตัดโอน 
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน (ตอ) 

6.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ย 
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.4 เสนอ อ.ก.ศ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ  
6.5 เสนอ กศจ. อนุมัติ  
6.6 แจงคําสั่งเกลี่ยอัตรากําลังใหสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ
ทราบ และแจ ง เจ าหนา ท่ี ท่ี เ ก่ียวของทราบ ผลการ
ดําเนนิงาน  
1.ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4 อัตรา 
2.การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไดรับจัดสรรจากผลการเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี ้
2.1 ตําแหนงผอ.โรงเรียน จํานวน 10 อัตรา 
2.2 ตําแหนงรองผอ.โรงเรียน จํานวน 1 อัตรา 
2.3 ตําแหนงครู จํานวน 54 อัตรา 
2.4 ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 20 อัตรา 
2.5 ตําแหนงครูผูชวยท่ีไดรับจากสพท.อ่ืน จํานวน 17 
อัตรา 

1.1.7 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ เม่ือส้ินปงบประมาณ 

7. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ
เม่ือส้ิน ปงบประมาณ  
7.1 สพฐ.แจงจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากร
ทา งการ  ศึ กษา ท่ี จะ เ ก ษี ยณอายุ ร าชการ  เ ม่ื อสิ้ น
ปงบประมาณ  
7.2 ดําเนินการตรวจสอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรร  
7.3 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรร
อัตรากําลัง  
7.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับจัดสรร และดําเนินการตามท่ี 
ก.ค.ศ.กําหนด  
7.5 เสนอ อ.ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบและเสนอ กศจ. 
อนุมัติ  
7.6 รายงานขอมูลการจัดสรรตามแบบรายงานท่ี สพฐ.
กําหนด (คปร.รวม/คปร.เกลี่ย)  
7.7 ออกคําสั่งกําหนดตําแหนงกรณีท่ีไดรับจัดสรรอัตรา
เกษียณคืน  
ผลการดําเนินการ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
มี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอาย ุ
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.1.7 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ เม่ือส้ินปงบประมาณ (ตอ) 

ราชการ เม่ือสิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 87 
อัตรา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได
จัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เม่ือสิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จํานวน  87  อัตรา โดยแยกได ดังนี้  
1. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  13  อัตรา 
2. ตําแหนงครูผูสอน จํานวน  74  อัตรา           
รวมท้ังสิ้น   87  อัตรา 
3.ไดรับจัดสรรจาก สพท.อ่ืน จํานวน 17 อัตรา 

1.1.8  การจัดทํารายงานขอมูลอัตรากําลังคน
ภาครัฐ เม่ือส้ินปงบประมาณ 

8. การจัดทํารายงานขอมูลอัตรากําลังคนภาครัฐ เม่ือส้ิน 
ปงบประมาณ  
8.1 เม่ือไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ัน พ้ืนฐานดําเนินการสํารวจขอมูล ขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา (ในสถานศึกษาและในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ดังนี้  
1) จํานวนตําแหนงท่ีมีคนครอง (จ.18 ท่ีมีตัว)   
2) ขอมูลจํานวนตําแหนงวางท้ังหมดท่ีมีอัตราเงินเดือน  
3) ขอมูลครูไปชวย – ครูมาชวยราชการ  
4) ขอมูลวุฒิการศึกษา/วิทยฐานะ/อันดับ/ข้ัน/เพศ 
กําลังคนภาครัฐ เม่ือสิ้นปงบประมาณ (ตอ)            
5) ตําแหนงเกษียณปปจจุบันและปถัดไป  
6) จํานวนพนักงานราชการ ครูอัตราจาง  
8.2 นําขอมูลท่ีรวบรวมไวมากรอกตามแบบท่ี สพฐ. 
กําหนด ดังนี้  
ขอมูลในสถานศึกษา  
1) จัดทําขอมูลเฉพาะสวนราชการ ประกอบดวย ขอมูล
ท่ัวไป ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใน
สถานศึกษา) เกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
และขอมูลอัตรากําลัง ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ในสถานศึกษา) ในภาพรวม (ณ วันท่ี 30 กันยายน) 
นับรวมตําแหนงเกษียณ  
ตารางท่ี 1 จัดทําขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูฯ  (ใน
สถานศึกษา) พนักงานราชการ (ตําแหนงครู) และครูอัตรา 
จาง ณ วันท่ี 30 กันยายน โดยแยก จํานวนตําแหนง
ท้ังหมด จํานวนตําแหนงท่ีมีคนครอง และจํานวนตําแหนงท่ี
ไมมีคนครอง (ภาคผนวกหนา 63)   
ตาราง ท่ี  2  จํ าแนกตามระดับการ ศึกษาและ เพศ 
(ภาคผนวกหนา 64)  
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.1.8  การจัดทํารายงานขอมูลอัตรา กําลังคน
ภาครัฐ เม่ือส้ินปงบประมาณ (ตอ) 

ตารางท่ี 3 จําแนกตามตําแหนง ระดับตําแหนง วิทยฐานะ 
และเพศ (ภาคผนวกหนา 65) 
ขอมูลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตารางท่ี 1 จัดทําขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา/
บุคลากร ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) ตําแหนง
ศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.
(2) แยกเปน ตําแหนงท้ังหมด จํานวนตําแหนงท่ีมีคนครอง
และจํานวนตําแหนงท่ี มีอัตราเงินเดือน (ไมมีคนครอง)  
(ภาคผนวกหนา 67)  
ตารางท่ี 2 จําแนกตามตําแหนง ระดับตําแหนง วิทยฐานะ 
และเพศ ณ วันท่ี 30 กันยายน และขอมูลปจจุบัน  
8.3 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลทุกตารางใหถูกตองตรงกัน 
รายงาน สพฐ. (ภาคผนวกหนา 68)  
ผลการดําเนินงาน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดําเนินการเรียบรอย ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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1.2 ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1.2.1 การยายขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานผูบริหารสถานศึกษา 
(ตามหลักเกณฑ ว 7/๒๕๖4) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบตําแหนงวางและประชาสัมพันธประกาศ
ตําแหนงวาง ของสถานศึกษา ณ สพป.เชียงราย เขต 2 
และเว็บไซต สพป.เชียงราย เขต 2 ใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบโดยท่ัวกัน ประกอบดวย 
หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา แบบคํา
รองขอยาย องคประกอบในการประเมินศักยภาพ
ประกอบการยาย และรายชื่อสถานศึกษา ท่ีมีตําแหนงวาง  
ไปยังโรงเรียนในสังกัด/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุก
เขต 
2) ผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยายตามแบบท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
3) สถานศึกษารวบรวมคํารองขอยาย และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พรอมความเห็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา สงไปยัง สพท.ของผูประสงคขอยาย ระหวาง
วันท่ี 1-15 กรกฎาคม ของทุกป 
4) กรณีขอยายไปตาง สพท. หรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ให สพท. ของผูประสงคขอยาย 
ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมคํารองขอยาย เอกสาร
ประกอบการพิจารณา พรอมความเห็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ แลวจึงรวบรวม
คํารองและเอกสาร ท่ีเก่ียวของจัดสงไปยัง สพท.ท่ีผู
ประสงคขอยายยื่นคํารองไว ภายใน 31 กรกฎาคม ของป
ท่ียื่นคํารองขอยาย  
5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอยายและโรงเรียนท่ีขอยาย
ภายในเขตและท่ีมาจากตางเขต 
6) สพท. ท่ีรับยาย สงขอมูลคํารองขอยายของผูประสงค
ขอยายไปยังสถานศึกษาท่ีผูประสงค ขอยายระบุ เพ่ือขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
7) สถานศึกษาท่ีผูประสงคขอยายระบุ จัดสงความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยัง สพท. ตามท่ี สพท.
กําหนด 
8) สพป.เชียงราย เขต 2 จัดทําขอมูลการยายตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และองคประกอบ 
ในการประเมินศักยภาพประกอบการยาย ท่ี สพฐ.กําหนด 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผูขอยาย 
ประกอบการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา ประจําป พ.ศ.2564   
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ประเด็น การดําเนินงาน 
9) สพป.เชียงราย เขต 2 เขารวมประชุมคณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายละเอียดการยาย กอน
นําเสนอ อกศจ. ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
เรื่องคําวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ 
วันท่ี 7 เมษายน 2560 ขอ 6 (2)  
10) ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการยาย  
11) ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) ออกคําสั่งยาย 
ตามมติ กศจ.  
12) ศธจ. ออกคําสั่งยายและแตงตั้ง สงมายัง สพป.
เชียงราย เขต 2   
13) สพป.เชียงราย เขต 2 แจงคําสั่งยายและแตงต้ัง ไป
ยังสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ  
14) ใหสถานศึกษาตนสังกัดแจงคําสั่งยายและแตงตั้งให
ผูเก่ียวของทราบและมอบหมายงาน ในหนาท่ีความ
รับผิดชอบ โดยใหสงตัวไปปฏิบัติหนาท่ีภายใน 15 วัน  
 
ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ ๒๕๖5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดําเนินการสรรหาผูบริหาร
สถานใหดํารงตําแหนงวาง(เพ่ิมเติม) หลังจากการยายกรณี
ปกติ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ดวย
ความบริสุทธิ์ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ดําเนินการยายผูบริหารสถานศึกษา ประจําป พ.ศ.2564 
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 11 ราย และ
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ราย 
 

กรณีมีตําแหนงวางเพ่ิมเติม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
๑) ตรวจสอบตําแหนงวางและประกาศตําแหนงวาง
เพ่ิมเติมไปยังโรงเรียนในสังกัด/สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกเขต 
๒) แจงใหสงคํารองขอยายพรอมเอกสารการประเมิน
ศักยภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอยายและโรงเรียนท่ีขอยาย
ภายในเขตและท่ีมาจากตางเขต 
๔) ขอความเห็นการยายตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปลายทาง 
5) สพป.เชียงราย เขต 2 จัดทําขอมูลการยายตาม
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ประเด็น การดําเนินงาน 
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และองคประกอบ 
ในการประเมินศักยภาพประกอบการยาย ท่ี สพฐ.กําหนด 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผูขอยาย 
ประกอบการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา ประจําป พ.ศ.2564   
6) สพป.เชียงราย เขต 2 เขารวมประชุมคณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายละเอียดการยาย กอน
นําเสนอ อกศจ. ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
เรื่องคําวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ 
วันท่ี 7 เมษายน 2560 ขอ 6 (2)  
7) ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการยาย  
8) ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) ออกคําสั่งยาย ตาม
มต ิกศจ.  
9) ศธจ. ออกคําสั่งยายและแตงตั้ง สงมายัง สพป.
เชียงราย เขต 2  
10) สพป.เชียงราย เขต 2 แจงคําสั่งยายและแตงต้ัง ไป
ยังสถานศึกษา/สพท.ท่ีเก่ียวของ  
11) ใหสถานศึกษาตนสังกัดแจงคําสั่งยายและแตงตั้งให
ผูเก่ียวของทราบและมอบหมายงาน ในหนาท่ีความ
รับผิดชอบ โดยใหสงตัวไปปฏิบัติหนาท่ีภายใน 15 วัน  
 
ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดําเนินการสรรหาผูบริหาร
สถานใหดํารงตําแหนงวางเพ่ิมเติมหลังจากการยายกรณี
ปกติ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ดวย
ความบริสุทธิ์ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ดําเนินการยายผูบริหารสถานศึกษา เพ่ิมเติม ดังนี้ 
ตามประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 ฉบับลงวันท่ี 4 
ตุลาคม 2564 จํานวน 1 ราย 
ตามประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 ฉบับลงวันท่ี 27 
ตุลาคม 2564 จํานวน 2 ราย 
ตามประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 ฉบับลงวันท่ี 3 
ธันวาคม 2564 จํานวน 2 ราย 
ตามประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 ฉบับลงวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2565 จํานวน 1 ราย 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.๒.๒ การยายขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานการสอน รอบท่ี ๑ 
ป พ.ศ. ๒๕๖5 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
๑) ตรวจสอบตําแหนงวางครูผูสอน พรอมขอมูลอัตรากําลัง 
และความตองการวิชาเอกของแตละสถานศึกษา 
๒) แจงตําแหนงวางและใหสงคํารองขอยายพรอมเอกสาร
การประเมินตามปฏิทินการยายท่ี สพฐ.กําหนด 
๓) รวบรวมคาํรองขอยาย ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอยาย
และแยกประเภทคํารองขอยาย (ภายในเขต/ตางเขต และ
กรณีปกติ/กรณีพิเศษ) 
4) กรณียายไปตางเขต จัดสงคํารองขอยายไปตางเขตพื้นท่ี
การศึกษา พรอมรายงานการประชุม กศจ.เชียงราย อนุมัติ
เปนหลักการในการสงคํารองขอยายไปตางเขต 
5) ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรับยาย 
6) แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําขอมูลรายละเอียดการยาย
ตามองคประกอบฯ ท่ี สพฐ.กําหนด และประชุม
คณะกรรมการฯจัดทําขอมูลการยาย 
7) แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการยายครูผูสอนและ
ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการยายตามขอมูลท่ี
คณะกรรมการจัดทําขอมูลการยายนําเสนอ 
8) นําขอมูลในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เขาท่ีประชุม
คณะทํางานตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายละเอียด และ
นําเสนอการบรรจุ แตงต้ัง และการยายขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตําแหนง กอน
นําเสนอ  อกศจ.เชียงราย เพื่อพิจารณาใหความเห็นตอ 
กศจ.เชียงราย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในภาพรวมท้ังจังหวัด 
9) สรุปขอมูลการยายครูผูสอน ในระดับจังหวัด เสนอ
อกศจ.เชียงราย เพื่อพิจารณาใหความเห็นตอ กศจ.เชียงราย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
10) ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการออกคําส่ังยาย
และแตงต้ังฯ 
11) แจงคําส่ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไป 
โรงเรียนท่ีเกี่ยวของและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น 
ดําเนินการสงตัวและรับตัวครูท่ีไดยายตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดําเนินการยายคร ูรอบท่ี ๑ ป พ.ศ. ๒๕๖5 ดังน้ี 
๑. ขาราชการครูไดรับการยายมาดํารงตําแหนงสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 จํานวน 70 ราย 
๒. ขาราชการครูไดรับการยายไปดํารงตําแหนงสังกัด เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน จํานวน 24 ราย 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.๒.3 การรับสมัครบุคคลเปล่ียนตําแหนง 
การยาย และการโอนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
๑) ตรวจสอบอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
๒) เสนอ กศจ.เชียงราย เพ่ือขออนุมัติใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดําเนินการรับสมัคร 
บุคคลเพ่ือเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนฯ ตาม 
หลักเกณฑและวิธีการท่ี กศจ.เชียงราย กําหนด 
๓) แจงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตําแหนง การยาย 
และการโอนฯ ทราบโดยท่ัวกัน 
๔) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตามตําแหนงวาง 
ท่ีประกาศฯ และตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกําหนด 
๕) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
๖) ดําเนินการคัดเลือก  
๗) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามตําแหนงท่ีประกาศ
รับสมัครฯ 
๘) เสนอรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามตําแหนงท่ีรับยาย โอน 
ตามประกาศรับสมัครฯ ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย เพ่ือเสนอ กศจ.เชียงราย พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
ตอไป 
๙) ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการสั่งแตงตั้ง 
๑๐) แจงคําสั่งฯ ใหผูเก่ียวของทราบตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดําเนินการรับสมัครบุคคลและดําเนินการคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน 
ตําแหนง การยายและการโอนฯ จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
๑) นางสินียภัทร วงศารัตนะ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี  อ 42 ยายไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     
ตําแหนงเลขท่ี อ 38 
๒) นางเทวิกา ไกรแสวง ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป ระดับ
ชํานาญการ สังกัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดตาก โอนมาดํารงตําแหนง นักประชาสัมพันธ ระดับ
ชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง อ 5 กลุมอํานวยการ 
๓) นางสาวโสภิชญา ดวงฟู ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติการ สังกัด สถานพินิจและคุมครองเด็กฯจังหวัด 
อุทัยธานี โอนมาดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง อ 42 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.๒.3 การรับสมัครบุคคลเปล่ียนตําแหนง 
การยาย และการโอนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ตอ) 

4) นางประสพสุข  บุญเรืองศรี ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี อ 32     
กลุมนโยบายและแผน โอนไปดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
ระดับชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 
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1.3 ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1.3.1 การบรรจุและแตงตั้งผูอํานวยการ 
สถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
๑) แจงตําแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา (ผอ.รร.และรอง 
ผอ.รร.) ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือทราบ 
และดําเนินการเรียกตัวผูท่ีสอบข้ึนบัญชีตําแหนงผูอํานวยการ 
สถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติงาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 
๒) ผูท่ีถูกเรียกตัว รายงานตัวเลือกโรงเรียนท่ีจะไปดํารง 
ตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
๓) ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการออกคําสั่งเปลี่ยน
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5) แจงคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไป 
โรงเรียนท่ีเก่ียวของและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
เพ่ือดําเนินการสงตัวและรับรายงานตัวตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน – ราย (เนื่องจากไมมี
บัญชีผูสอบคัดเลือกได รอการบรรจุและแตงตั้งฯ) 
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 ราย 

1.3.2 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได 
ตําแหนงครูผูชวย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ไดดําเนินการ ดังนี้ 

กอนการดําเนินการสอบ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําขอมูลและรายละเอียด
เพ่ือสงใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอความเห็นชอบ 
อกศจ./กศจ. พิจารณาตําแหนงวาง และสาขาวิชาเอกท่ี
ตองการบรรจุตําแหนงครูผูชวย เพ่ือท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง  
2. นําประกาศรับสมัครการสอบแขงขันฯ ตําแหนงครูผูชวย 
ประชาสัมพันธทางเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ปายประชาสัมพันธ  
ดําเนินการสอบ 

กศจ. เปนผูดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมเปนคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันฯ  
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.3.2 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได 
ตําแหนงครูผูชวย (ตอ) 

หลังการสอบ 
1. กศจ. เปนผูดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจสอบผลการประมวลผลคะแนน การสอบแขงขันฯ โดย
เขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมเปนคณะกรรมการฯ  
2. นําประกาศผลการสอบแขงขันประชาสัมพันธทางเว็บไซต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และปายประชาสัมพันธ  
3. กศจ. บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตามจํานวนตําแหนง
วางท่ีประกาศฯ แลวสงมารายงานตัวท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี
เลือกบรรจุฯ  
4. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงตัวผูสอบแขงขันไดไปปฏิบัติหนาท่ีท่ี
สถานศึกษาท่ีเลือก 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย 
ดังนี้ 
     - ครูผูชวย ท่ีบรรจุรอบท่ี 1 (2 พฤษภาคม 2565)  
จํานวน 70 ราย  
     - ครูผูชวย ท่ีบรรจุรอบท่ี 2 (1 มิถุนายน 2565) จํานวน 
73 ราย 
     - ครูผูชวย ท่ีบรรจุรอบท่ี 3 (15 มิถุนายน 2565) จํานวน 
1 ราย 

1.3.3 การเลือกสรรพนักงานราชการตําแหนง 
ครูผูสอน มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
ราชการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
๑) ตรวจสอบอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
และบัญชีผูผานการคัดเลือกพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 
๒) ตรวจสอบความตองการวิชาเอกของโรงเรียนท่ีมีพนักงาน 
ราชการลาออก 
๓) เรียกตัวผูข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกพนักงานราชการ 
ตําแหนงครูผูสอน ตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนตองการทดแทน 
พนักงานราชการท่ีลาออกไปโดยเรียกตามลําดับท่ีสอบไดกอน 
๔) ผูท่ีถูกเรียกตัวหากไมประสงคจะมารายงานตัวใหแจง    
สละสิทธิมาเปนลายลักษณอักษร เพ่ือจักไดดําเนินการเรียก    
ผูข้ึนบัญชีในลําดับถัดไป 
๕) ผูท่ีถูกเรียกตัวแลวประสงคจะมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและ 
แตงตั้งเปนพนักงานราชการ ใหจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
และมารายงานตัวเลือกโรงเรียนท่ีจะปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา 
และสถานท่ีกําหนด 
๖) จัดทําสัญญาจางพนักงานราชการ เปนเวลา ๔ ป ตามกรอบ 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
๗) สงตัวผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานราชการ ไป 
ปฏิบตัิงาน ณ โรงเรียนท่ีเลือกไว 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.3.3 การเลือกสรรพนักงานราชการตําแหนง 
ครูผูสอน มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
ราชการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตอ) 

๘) เสนอสัญญาจางพนักงานราชการ ใหผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงนามในสัญญาจาง 
๙) สงสัญญาจางใหผูเก่ียวของทราบ 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน ดังนี้ 
กลุมวิชาเอกวิทยาศาสตร เรียกตัวถึงลําดับท่ี 9 
กลุมวิชาเอกพลศึกษา เรียกตัวถึงลําดับท่ี 6 
กลุมวิชาเอกปฐมวัย เรียกตัวถึงลําดับท่ี 15 
กลุมวิชาเอกสังคมศึกษา เรียกตัวถึงลําดับท่ี 6 
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1.4 ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1.4.1 โครงการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ เช่ียวชาญ ทุกตําแหนง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได 
ดําเนินการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
๑) การขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
๑.1) ผูประสงคขอรับการประเมิน(ขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา)ยื่นคําขอและเอกสารตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 
และหนวยงานตนสังกัด รวบรวมแบบคําขอและเอกสารสงกลุม 
บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 
1.๒) กลุมบริหารงานบุคคล ตรวจรับหนังสือคําขอของผูขอรับ 
การประเมินจากหนวยงานตนสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องคําขอ 
ตามลําดับวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับเรื่อง และ 
ดําเนินการตามลําดับการรับเรื่อง กรณีเอกสารไมครบถวน 
สมบูรณใหสงคําขอคืนตนสังกัดและผูขอรับการประเมิน 
1.๓) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
1.๔) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
ประเมินโดยความเห็นชอบของ กศจ.เพ่ือประเมินดานท่ี ๑ 
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 
๒ ดานความรู ความสามารถ และดานท่ี ๓ ดานผลการ 
ปฏิบัติงาน ตามองคประกอบของคณะกรรมการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
1.๕) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประเมิน ดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ 
1.๖) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาของผูขอรับ 
การประเมิน และกรรมการคนท่ี ๒ และ คนท่ี ๓ เพ่ือดําเนินการ 
ประเมิน 
1.๗) คณะกรรมการประเมิน ประเมินผูยื่นคําขอจากเอกสาร 
หลักฐาน รวมท้ังการปฏิบัติจริง ณ หนวยงานตนสังกัด ตาม 
หลักเกณฑวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด/สรปุรายงานผลการ 
ประเมิน ฯ ท้ัง ๓ ดาน แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.8) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงประกาศแตงตั้ง 
คณะกรรมการประเมิน ดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ 
1.9) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาของผูขอรับ 
การประเมิน และกรรมการคนท่ี ๒ และ คนท่ี ๓ เพ่ือดําเนินการ 
ประเมิน 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.4.1 โครงการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ เช่ียวชาญ ทุกตําแหนง (ตอ) 

1.10) คณะกรรมการประเมิน ประเมินผูยื่นคําขอจากเอกสาร 
หลักฐาน รวมท้ังการปฏิบัติจริง ณ หนวยงานตนสังกัด ตาม 
หลักเกณฑวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด/สรุปรายงานผลการ 
ประเมิน ฯ ท้ัง ๓ ดาน แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.๑๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
เสนอขออนุมัติผลการประเมินท้ัง 3 ดาน ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัดเชียงราย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ออกคําสั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํานาญการ  
1.12) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แจง
คําสั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํานาญการใหสถานศึกษา 
ของผูขอรับการประเมินและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
ผลการดําเนินการ 
๑. แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ 
จํานวน 18 ราย 
๒. อยูระหวางดําเนินการ เพ่ือมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 5 
ราย 
๒. การขอมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
2.๑) จัดทําโครงการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทนฐานะท่ีสูงข้ึน (วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ) 
2.๒) ผูประสงคของรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบป 
ละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอพรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) 
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนเพ่ือตรวจสอบและรับรอง แลวเสนอถึง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.๓) สพป.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ 
เอกสารหลักฐานของผูขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑและ 
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
2.๔) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
ประเมินโดยความเห็นชอบของ กศจ.เพ่ือประเมินดานท่ี ๑ 
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 
๒ ดานความรู ความสามารถ ตามองคประกอบของคณะกรรมการ 
ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
2.๕) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงประกาศแตงตั้ง 
คณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ 
2.๖) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาของผูขอรับ 
การประเมิน กรรมการคนท่ี ๑ และกรรมการคนท่ี ๒ เพ่ือ 
ดําเนินการ 
2.๗) คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมิน ดานท่ี ๑ และ 
ดานท่ี ๒ แลวเสนอผลการประเมินดังกลาวมายังสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.4.1 โครงการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ เช่ียวชาญ ทุกตําแหนง (ตอ) 

2.๘) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอผลการประเมินดานท่ี ๑ 
และดานท่ี ๒ และขออนุมัติผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2.๙) คณะกรรมการศึกษาธิการมีมติอนุมัติผลการประเมินดาน 
ท่ี ๑ และดานท่ี ๒ และเสนอแตงตั้งกรรมการประเมินชุดท่ี 2 
2.๑๐) สพป.เชียงราย เขต 2 สงผลงานทางวิชาการให 
คณะกรรมการประเมินชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ 
2.๑๑) สพป.เชียงราย เขต 2 เชิญคณะกรรมการประเมินชุด 
ท่ี ๒ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินดานท่ี ๓ 
2.๑2) สพป.เชียงราย เขต 2  เสนอผลการประเมินดานท่ี ๓ 
ตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ืออนุมัติผลการประเมิน 
ดานท่ี ๓ มี ๓ กรณี 
2.๑2.๑ ผานเกณฑการประเมิน 
2.๑2.๒ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหปรับปรุงครั้งท่ี 
๑ ภายใน ๖ เดือน และปรับปรุงครั้งท่ี ๒ ภายใน ๓ เดือน 
2.๑2.๓ ไมผานเกณฑการประเมิน 
2.๑3) กรณีปรบัปรุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาแจงผลการประเมินและแจงใหมารับขอสังเกตให 
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมินแจงผูขอรับการประเมิน 
ดําเนินการปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ ภายใน ๖ เดือน 
2.๑4) ผูขอรับการประเมินสงผลงานท่ีปรับปรุงเสร็จเรียบรอย 
แลว สํานักงานการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงคณะกรรมการ 
ประเมิน คณะกรรมการประเมินสงผลการประเมิน สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอผลการประเมินเสนอ กศจ. เพ่ือ 
อนุมัติผล และแตงตั้ง 
2.๑5) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติผลการประเมิน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดออกคําสั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ และสงคําสั่งใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.๑6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
แจงผลการประเมินและสงคําสั่งใหสถานศึกษาของผู 
ขอรับการประเมิน และผูเก่ียวของ 
ผลการดําเนินการ 
เนื่องจากสํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลักเกณฑการ 
ประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง 
คร ูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.4.1 โครงการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ เช่ียวชาญ ทุกตําแหนง (ตอ) 

การยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ว ๑๗/ 
๒๕๕๒ ไมมีตองยื่นตามเกณฑ ว 21 ผลงานท่ีไดรับการแตงตั้งเปน
ชํานาญการพิเศษ เปนผลงานท่ีสงปรับปรุง ดังนี้ 
๑) แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย 
๒) อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง เพ่ือมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 7 ราย 
๓) อยูระหวางรออนุมัติและแตงตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด จํานวน - ราย 
๓. การขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะสําหรับผูดํารง 
ตําแหนงครู ตามหลักเกณฑ ว ๒๑/๒๕๖๐ 
3.๑) ผูประสงคขอมีวิทยฐานะบันทึกยื่นความประสงคตอ 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
3.๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ขอมูลและตรวจคุณสมบัติ 
3.๓) ผูอํานวยการสถานศึกษาประเมินรายปการศึกษาและ 
ประเมินภาพรวม 5 ป การศึกษา 
3.๔) ผูอํานวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองขอมูล ผล 
การประเมินภาพรวม 5 ปการศึกษา 
3.๕) สถานศึกษา สงเอกสารหลักฐานเสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา จํานวน ๒ ชุด 
3.๖) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐาน 
3.๗) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเอกสารหลักฐานให 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอ 
อกศจ.พิจารณา และนําเสนอ กศจ.ตามลําดับ 
3.๘) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาผลการประเมินดังนี้ 
3.๘.๑ อนุมัติผลการประเมิน 
3.๘.๒ ไมอนุมัติผลการประเมิน 
3.๙) กรณีอนุมัติผลการประเมิน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ออกคําสั่งแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ สงสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา ๆ สงคําสั่งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะให 
สถานศึกษาของผูไดรับการแตงตั้ง และแจงผูเก่ียวของ 
3.๑๐) กรณีไมอนุมัติ สํานักงานศึกษาธิการแจงผลการประเมิน 
ให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาแจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับการประเมิน 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.4.1 โครงการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ เช่ียวชาญ ทุกตําแหนง (ตอ) 

ผลการดําเนินการ 
๑. แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
ชํานาญการ จํานวน 5 ราย 
2. แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 ราย 
3. อยูระหวางดําเนินการ เพ่ือมีวิทยฐานะชํานาญการ 1 ราย 
4. อยูระหวางดําเนินการ เพ่ือมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 2 ราย 

1.4.2 การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิ บัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) 
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดําเนินการ ดังนี ้
1. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบสํารวจขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
กําหนด 
2. นํารายชื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กศจ.จังหวัด
เชียงราย เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ 
3. แจงใหผูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือกตาม
ประกาศของ กศจ.จังหวัดเชียงราย เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 
ชื่อผลงานท่ีจะสงประเมินพรอมท้ังเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานใน
สวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน(ถามี) และอ่ืนๆ 
4. รวบรวมขอมูลท้ังหมดเสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เพ่ือดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ
กรรมการประเมินผลงาน 
5. แจงผูไดรับการพิจารณาทราบและใหสงผลงานตามจํานวนและ
เง่ือนไขในประกาศของ กศจ.เชยีงราย 
6. คณะกรรมการประเมินผลงาน และเสนอผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เพ่ือใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดําเนินการ
ออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
7. แจงคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
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1.5 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1 .5 .1 การประ เ มินผลการปฏิ บัติ ง าน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง ท่ี 1 (1 
เมษายน 2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ขาราชการ
ครุและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้ง ท่ี 1 (1 เมษายน 
2565) ตามระเบียบกฎหมายวิธีการและแนวทางท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนดโดยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
     1. บันทึกแจงขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนทราบ  ใหดําเนินการประเมินตนเองและนําเสนอผล
การปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
     2.  แจ ง โ รง เรียนประเ มินผลการปฏิบัติ งานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจงใหโรงเรียน
และผู ท่ีเ ก่ียวของถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ท่ี  ศธ 
0206.7/ว 23 ลงวันท่ี 3  กันยายน  2564 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนท่ีเก่ียวของดังนี้ 
     3.1 คณะกรรมการประเ มินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
       4. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและแจงปฏิทินการ
ปฏิบั ติ งาน เ พ่ือออกประเ มินผลการปฏิบั ติ ง านของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 
5 อําเภอ  144  โรงเรียน   
    5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  แจงใหผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูรักษาการใน
ตําแหนง จัดทํารายงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาใน
รอบการประเมินรอบท่ี 1 (1 เมษายน 2565) โดยคํานึงถึง
ความสํา เร็จตามประกาศมาตรการประเ มินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (1 
เมษายน 2565) (ตอ) 

ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ผูรักษาการ ในตําแหนง 
ปงบประมาณ 2565 ซ่ึงกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน 
รายงานผลการประเมินตอผูบังคับบัญชา 
     6.  คณะกร รมกา รปร ะ เ มินป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนงฯ รอบ
ท่ี 1  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ทําหนาท่ี
รวมกันพิจารณาความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจตาม     
นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและความสําเร็จ
ในภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงาน
ผลการประเมินตอผูบังคับบัญชา 
     7. นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เพ่ือพิจารณา  เลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1  
(1 เมษายน 2565) 
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1.6 ดานการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได
ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้ง ท่ี 1 (1 เมษายน 2565) ตามระเบียบ
กฎหมายวิธีการและแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดโดยไดดําเนินการตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 
     1. แจงโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของ ถือปฏิบัติ ตาม กฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และ แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 
     2. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและแจงปฏิทินการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ  
     3. แจงโรงเรียนนับตัวจํานวนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ท่ีมีตัวอยูจริงในวันท่ี  1 มีนาคม 2565 โดย 
ปฏิบั ติ ต ามประกาศสํ านัก งานคณะกรรมการการ ศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 ขอ 8 และ 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2553  
ขอ 8 
     4. แจงโรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แจงใหโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของถือ
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันท่ี 3  กันยายน  2564 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา  
     5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2  ออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนท่ีเก่ียวของดังนี้ 
5.1 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
     5.2 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     5.3 คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
     5.4 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
(ตอ) 

     การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน อัตรารอยละ 3.00  ของ
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตัวอยูจริง 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 โดยแบงกลุมการพิจารณา  เลื่อน
เงินเดือน ออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
   กลุมท่ี 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับ
เงินเดือนอันดับครูผูชวย, คศ.1 - คศ.3 
- รองผูอํานวยการสถานศึกษาและสายครูผูสอน 
- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- ศึกษานิเทศกและผูอํานวยการสถานศึกษา 
   กลุมท่ี 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
รับเงินเดือนอันดับดับ คศ.4 และ คศ.5 
- รองผูอํานวยการสถานศึกษาและสายครูผูสอน 
- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- ศึกษานิเทศกและผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
กลุมท่ี 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับ
เงินเดือน  อันดับครูผูชวย, คศ.1 - คศ.3 ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูสอน 
     1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2  แจงจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยคณะกรรมการ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ไดพิจารณาจัดสรร
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
     2. แจงใหโรงเรียนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนตามแนวทางและปฏิทินฯ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กําหนดและสงผลการพิจารณา
เ ลื่ อ น เ งิ น เ ดื อ น พ ร อ ม ร า ย ง า น ก า ร 
ประชุมฯใหกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 
     3. นําผลการพิจารณาของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ท่ี  1  
(1 เมษายน 2565) 
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  นํา
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมท่ี 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับ
เงินเดือนอันดับดับ คศ. 4 และ คศ. 5 
     1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
แจงใหผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนง จัดทํา
รายงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในรอบการประเมินรอบท่ี 
1 (1 เมษายน 2565) โดยคํานึงถึงความสําเร็จตามประกาศ
มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ตํ าแหน งผู บริ ห ารสถาน ศึกษา/ผู รั กษาการ  ในตํ าแหน ง 
ปงบประมาณ 2565 ซ่ึงกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน รายงาน
ผลการประเมินตอผูบังคับบัญชา 
     2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนงฯ รอบท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ทําหนาท่ีรวมกัน
พิจารณาความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและความสําเร็จในภารกิจหลักในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตอ
ผูบังคับบัญชา 
     3. นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา/ผูรักษาการในตําแหนงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
     4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
นําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายพิจารณาใหความ 
เห็นชอบ 
     5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ประกาศผลผูท่ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูใน  ระดับ
ดีเดน และดีมาก ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
(ตอ) 
 

การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและศึกษานิเทศก   
ปงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
     1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงประเมินผลปฏิบัติราชการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรอง
ผู อํ านวยการสํ านั กงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาและตํ าแหน ง
ศึกษานิเทศก รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 
2565)  
     2. คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการประเมินผลการ 
ปฏิบัติ งานของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงศึกษานิเทศกรายงานการประเมินตอผูบังคับบัญชา 
     3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     4. นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเลือนขันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน  2565) 
     5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
นําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายพิจารณาใหความเห็นชอบ 
     6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ประกาศผลผูท่ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับ
ดีเดน และดีมาก ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและศึกษานิเทศก 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
(ตอ) 
 

การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ปงบประมาณ 2564 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม
2565)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2  ไดดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามระเบียบ
กฎหมาย  วิ ธี ก ารและแนวทาง ท่ี  ก .ค . ศ . และสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงนับรวมเงินเดือนเฉพาะ
ตําแหนงท่ีมีผูดํารงตําแหนงอยู ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 มา
คํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 2.99 
     1. แจ งมอบหมายการประเ มินผลปฏิบัติ ราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564  ถึง 
31 มีนาคม 2565) 
     2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้ งคณะกรรมการ
กลั่นกรองระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและนําผลการพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายใหความเห็นชอบ 
 
ผลการดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการ ศึกษาป งบประมาณ 2564 รอบ ท่ี  1  
( 1 เมษายน 2565) ดังนี้ 
     1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,336 
รายแยกเปน 
     -  รองผูอํานวยการสํานักงานเขต  จํานวน  3  ราย 
     -  ศึกษานิเทศก  จํานวน  7  ราย 
     -  ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  142  ราย 
     -  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  13  ราย 
     -  ขาราชการครูสายงานการสอน  จํานวน  1,171  ราย 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
(ตอ) 
 

     2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน 42 ราย 
      
การรายงานผล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได
รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 (1เมษายน 2565)  ให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ 
 

1.6.2 การเล่ือนคาจางลูกจางประจําและ
คาตอบแทนพิเศษ ปงบประมาณ 2565 
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได 
ดําเนินการพิจารณาเลื่อนคาจางลูกจางประจําและคาตอบแทน
พิเศษ ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) ตาม ระเบียบหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
และดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดําเนินการเลื่อนข้ันคาจางและ 
คาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําตามแนวปฏิบัติสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 
2. ตรวจนับตัวลูกจางประจําท่ีมีตัวอยูจริงในวันท่ี 1 มีนาคม 
2565 เพ่ือดําเนินการเลื่อนคาจางครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
แจงการจัดสรรโควตาการเลื่อนข้ันคาจางประจําไมเกินรอยละ 15 
ของจํานวนลูกจางประจํา ณ วันท่ี 1 มีนาคม เพ่ือเลื่อนข้ัน 
คาจางครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) และใหโรงเรียน 
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจําตามแบบ 
ประเมินกําหนดและสงผลการประเมินใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด 
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนข้ันคาจาง 
และคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา 
5. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนข้ันคาจางและ 
คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา ตามผลการประเมินการ 
ปฏิบัติงาน 
6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงผลการพิจารณาให
ผูอํานวยการสถานศึกษาออกคําสั่งเลื่อนข้ันคาจางประจําและ
คาตอบแทนพิเศษ 
ผลการดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจางและคาตอบแทนพิเศษ 
ลูกจางประจํา ปงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 ( 1 เมษายน 
2565) จํานวน 31 ราย ดังนี้ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.2 การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําและ
คาตอบแทน ปงบประมาณ 2565 
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) (ตอ) 

1. ลูกจางประจําปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 2  จํานวน 5 ราย 
2. ลูกจางประจําปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 26 ราย 
 

1.6.3 การเล่ือนคาตอบแทนพนักงาน 
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ
ประจําป 2565 ตามหลักเกณฑ วิธีการและแนว 
ปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สําหรับการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ปละหนึ่งครั้ง ในวันท่ี 1 
ตุลาคม โดยกําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการปละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ชวงระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคมถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป และครั้งท่ี 2 ชวงระหวางวันท่ี 
1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปเดียวกัน โดยนําผล
คะแนนท้ังสองครั้งมารวมกันแลวหารดวย 2 เพ่ือหาคาคะแนนใน
การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปใหแกพนักงานราชการใน
วันท่ี 1 ตุลาคม เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ระดับการประเมินในแตละรอบ
การประเมิน แบงออกเปน 5 ระดับผลการประเมิน ตามชวง
คะแนนประเมินดังนี้ 
ระดับผลการประเมิน  -ดีเดน   คะแนน รอยละ 95-100 
                           -ดีมาก   คะแนน รอยละ 85-94 
                           -ดี        คะแนน รอยละ 75-84 
                           -พอใช   คะแนน  รอยละ 65-74 
                           -ตองปรับปรุง คะแนนนอยกวารอยละ 65         
เกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําปของพนักงานราชการ 
-ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมา (1 มีนาคม-
30 กันยายน ของปถัดไป) ไมนอยกวา 8 เดือน 
-พนักงานราชการจะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน ตองมี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี(โดยนําผล
คะแนนท้ังสองครั้งมารวมกันแลวหารดวย 2) 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
1.6.3 การเล่ือนข้ันคาตอบแทนพนักงาน 
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 (ตอ) 

-วงเงินรวมสําหรับใชเลื่อนคาตอบแทน รอยละ 4 ของอัตรา
คาตอบแทน ณ วันท่ี 1 กันยายน 
-การเลื่อนคาตอบแทนเลื่อนไดไมเกินอัตรารอยละ 6 ของฐาน
คาตอบแทนของพนักงานราชการนั้น ๆ หามมิใหนําวงเงินมาหาร
เฉลี่ยเพ่ือใหทุกคนไดเลื่อนคาตอบแทนในอัตรารอยละท่ีเทากัน ใน
กรณีท่ีมีผลการคํานวณเพ่ือเลื่อนคาตอบแทน หากคํานวณแลวมี
เศษไมถึงสิบบาท ใหปรับข้ึนเปนสิบบาท 
-รอบปท่ีแลวมาตองไมลาปวยและลากิจเกิน 16 ครั้ง หรือมาสาย
เกิน 18 ครั้ง  
-รอบปท่ีแลวมาตองไมลาปวยและลากิจเกิน 40 วัน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการพิจารณาเล่ือนข้ันคาตอบแทนพนักงาน 
ราชการประจําป 2565 ตามหลักเกณฑ วิธีการและแนว 
ปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนด 
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดําเนินการเลื่อนข้ัน 
คาตอบแทนของพนักงานราชการใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 
การเลื่อนข้ันคาตอบแทนพนักงานราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 
2565 (เลื่อนปละหนึ่งครั้ง) 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะ
ดําเนินการตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลว 
มาไมนอยกวา 8 เดือน 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงใหโรงเรียนประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยใหโรงเรียนประเมินและเก็บ 
ผลการพิจารณาเพ่ือรวมไวประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 
(ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

1.6.4 การปฐมนิเทศขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได
ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ีให
หนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการปฐมนิเทศครูผูชวยภายในสามสิบ
วัน นับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

การจัดปฐมนิเทศครูผูชวย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมตําแหนงครูผูชวยกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู บรรลุตามความมุงหมาย พัฒนาใหมีความรู ความ
ประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม มีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี 
และมีคุณภาพสงผลตอผูเรียน โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดดําเนินการ ดังนี ้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การปฐมนิเทศขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตําแหนงครูผูชวย  สงักัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 
2. แจงสถานศึกษาท่ีมีครูผูชวยบรรจุ ใหแจงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครูผูชวย เขารับการปฐมนิเทศตามกําหนดการ 
3. ทําหนังสือเชิญวิทยากรใหความรู บทบาทหนาท่ีของครูผูชวย
ตามกําหนดการ 
4. ดําเนินการปฐมนิเทศตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกําหนด และตาม
ตารางกําหนดการ 
ผลการดําเนินงาน  

- ครูผูชวย ท่ีบรรจุรอบท่ี 1 (2 พฤษภาคม 2565) 
ไดเขารับการปฐมนิเทศ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 จํานวน 
70 ราย  

- ครูผูชวย ท่ีบรรจุรอบท่ี 2 (1 มิถุนายน 2565) ได
เขารับการปฐมนิเทศ เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 จํานวน 73 
ราย  
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นโยบายที่ 2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารอัตรากําลัง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

2.1 การจัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 

ประเด็น การดําเนินงาน 

2.1 การจัด ทําขอ มูลครูและบุคลากร

ทางการศึกษารายคน ดวยระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HRMS) 

การจัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ดวยระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกเขต จัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 
ดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)  โดยมี ข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี ้
9.1 ศึกษาวิเคราะหและวางแผนการบริหารจัดการขอมูลและบุคลากร
ทางการศึกษา 
9.2 มอบหมายผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการปรับปรุง
แกไขขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
9.3 พัฒนาบุคลากรในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับ
สถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดการขอมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
9.4 กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนให เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System : 
HRMS) ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
9.5 ปรับปรุงขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราวรายคนดวยระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRMS) ตามท่ี สพฐ.กําหนด โดยตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ ตามกําหนดกรอบเวลา 

ผลการดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศ Human Resource Management System : 
H R M S ไดถูกตอง ครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน 
100% ตามระยะเวลาท่ี สพฐ.กําหนด เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหาร
อัตรากําลังและสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามผลการดําเนินการ ดังนี้ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

2.1 การจัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการ

ศึกษารายคน ดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRMS) (ตอ) 

1. ขาราชการครู จํานวน 1,421 ราย คิดเปนรอยละ 100 
2. บุคลการทางการศึกษาอ่ืน จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 
100 
3. พนักงานราชการ จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ100 
4 .ลูกจางประจํา จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 100 
5. ลูกจางชั่วคราว จํานวน 293 ราย คิดเปนรอยละ 100 

 

2.2 ดานการจัดทําระบบรายงานผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็น การดําเนินงาน 

2.2 การจัดทําระบบรายงานผลการเล่ือน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผานทางระบบออนไลน 

 

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ร า ย  
เขต 2 ไดดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  และไดรายงานผลการเลื่อนเงินเดือนใหแก ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ  ผานทางระบบออนไลน  โดยมีวิธีการและ
ข้ันตอนดังนี้ 

     1. ดําเนินการเขียนโปรแกรมรายงานผลการเลื่อนเงินเดือนและ
ติดตั้งในเว็ปไซสสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2      

     2. นําผลการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนจัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือนําเขาระบบออนไลน      

     3. ดําเนินการแจงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัคร
สมาชิกระบบรายงานผลการเลื่อนเงินเดือน  เพ่ือกําหนดรหัสผูใชงาน
และรหัสผานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

     4. จัดสงคูมือการใชงานระบบรายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทราบ 
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นโยบายท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ โดยการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
ดําเนินการตามแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการปรับแผนพัฒนา ไดตามความ
จําเปนตามสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   
3.1 การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการขององคกร 

ประเด็น การดําเนินงาน 

3 . 1  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข า ร าชก า รค รู แล ะ บุ คลาก ร
ทางการศึกษาตามความตองการ
ขององคกร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ 
2565 ดังนี้ 
ข้ันตอนสํารวจความตองการ 

1. สถานศึกษา 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาตนเอง (ID –Plan) พรอมสรุปความตองการอบรม/พัฒนาใน
ภาพรวมของสถานศึกษา รายงานให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกกลุม จัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง (ID –Plan) 

3. สรุปความตองการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด เพ่ือนําขอมูลไปจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2  

2. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ
เข่ือมโยงกับนโยบาย จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย และ
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และให
สอดคลองกับความการพัฒนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3. จัดทําแผนงาน/โครงการอบรมพัฒนาครูตามความตองการจําเปน
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR  ปงบประมาณ 2565 มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 

1.2 ประสานงานความรวมมือในการพัฒนากับองคการคา สกสค.และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการพัฒนา 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

3 . 1  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข า ร าชก า รค รู แล ะ บุ คลาก ร
ทางการศึกษาตามความตองการ
ขององคกร (ตอ) 

1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมือ
อาชีพ ปงบประมาณ 2565 

1.4  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการพัฒนาและประกาศ
รายชื่อขาราชการครูท่ีเขารับการพัฒนาใหสถานศึกษา
ทราบ 

1.5 ดําเนินกิจกรรมตาโครงการ 

1.6 รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

ผลการดําเนินงาน 

          ขาราชการครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ท่ี
เขารวมโครงการ ไดรับความรู  และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน ตามกรอบมาตรฐานของ CEFR   สามารถนําไปปรับประยุกตใช
ในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็น การดําเนินงาน 

3.1 การพัฒนาศักยภาพขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ตองการขององคกร (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในระยะ 1 ป  มีข้ันตอนในการดําเนนิงาน ดังนี ้

2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน (Evaluation 
Team) และคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
(Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 

2.3 เสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2.4 จัดทํากําหนดการ 

2.5 แจงกําหนดการการประชุม สัมมนาให
คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยงและผูเขารับการ
ประเมินไดรับทราบ 

2.6 ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ                                    
สถานท่ีจัดประชุม ,  เอกสารการใหคําแนะนํา/
ปรึกษาของคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง , 
ประสานทุกกลุมงานในการเขาศึกษาดูงานของ
ทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประสานงานรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการจัดทํา
ผลงานตามรายการประเมินและตัวชี้วัดเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

2.7 ดําเนินงานตามโครงการ 

2.8 รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการดําเนินงาน 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

3 . 1  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข า ร าชก า รค รู แล ะ บุ คลาก ร
ทางการศึกษาตามความตองการ
ขององคกร (ตอ) 

 

3. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในระยะ 1 ป  มี
ข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี ้

2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตําแหนง ผู อํานวยการ
สถานศึกษา 
2.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรร
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับคณะกรรมการประเมิน
(Evaluation Team) 
2.3 เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติงบประมาณจาก ผอ.
สพป.เชียงราย เขต 2 
2.4 จัดทํากําหนดการประเมินสัมฤทธิผล 
2.5 แจงกําหนดการการประชุม สัมมนาใหคณะกรรมการ
ประเมินและผูเขารับการประเมินทราบ 
2.6 ป ร ะ ส า น ง า น ทุ ก ฝ า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง                                    
สถานท่ีจัดประชุม ,  เอกสารการใหคําแนะนํา/ปรึกษาของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง , ประสานทุกกลุมงานในการ
เขาศึกษาดูงานของทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประสานงานรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใน
การจัด ทําผลงานตามรายการประเ มินและตัวชี้ วั ด เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

            2.7 ดําเนินงานตามโครงการ 

2.8 รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการดําเนินงาน 
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3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็น การดําเนินงาน 
3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง เชิดชู
เ กียรติ ข า ร าชการครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได
ดําเนินการพัฒนา สงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

1. การคัดเลือกรางวัลตาง ๆ มีข้ันตอน ดังนี ้
1.1 แจงประชาสัมพันธหวงเวลาในการดําเนินงานการ

คัดเลือกรางวัลตางแตละประเภทใหกับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบและ
จัดเตรียมผลงานสําหรับการคัดเลือกรางวัลแตละ
ประเภท 

1.2 แจงประชาสัมพันธการคัดเลือกรางวัลให กับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเม่ือ
ไดรับแจงกําหนดการดําเนินการคัดเลือก กรณีท่ี
เปนการคัดเลือกในหนวยการศึกษาอ่ืน หรือ ระดับ 
จังหวัด  สพฐ. ภาค และระดับประเทศ 

1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกในระดับ
เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาในกรณี ท่ีหน วยงานตอง
ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับสํานักงานเขต
และสงตอในระดับตางๆ  

1.4 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑการคัดเลือกในรางวัลประเภทตาง ๆ  

1.5 ประกาศผลการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.6  แจงผลการคัดเลือกใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ดําเนิน 
      การคัดเลือกตอไป  
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ประเด็น การดําเนินงาน 
3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง เชิดชู
เ กียรติ ข า ราชการครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. รางวัลหนวยงานการศึกษาอ่ืนแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชาสัมพันธ หรือให
ดําเนินการคัดเลือก ดังนี ้

1. รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเนื่องในวันครู  
     1.1 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
การคัดเลือกรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

     1 .2 กําหนดการประชุมพิจารณาหลักเกณฑการ
คัดเลือกรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
โดยหลักเกณฑการคัดเลือกจะนําไปใชในการดําเนินการ
คัดเลือกในปตอๆ ไปจนกวาจะมีการประกาศหลักเกณฑ
ฉบับใหม ใหถือวาหลักเกณฑเดิมเปนอันยกเลิก 
     1.3 ประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลยกยองเชิดชู
เกียรติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดไดรับทราบโดยท่ัวถึงกัน 

     1.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรางวัลยก
ยองเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

    1.5 ดําเนินการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนเปนไปตามหลักเกณฑการ
คัดเลือกตามประกาศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

    1.6 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครู 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 

    1.7 จัดพิธียกยองเชิดชูเกียรติใหกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลยกยอง
เชิดชูเกียรติ ในวันครู (16 มกราคม) ของทุกป โดยการมอบ
เกียรติบัตรและโลรางวัล 
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ประเด็น การดําเนินงาน 
3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง    
เ ชิดชูเ กียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ตอ) 

ผลการดําเนินการ 

         ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับรางวัลยกยองเชิด
ชูเกียรติเนื่องในวันครู  แยกแตละประเภทดังนี้ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง    
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564 ดังนี ้
      2.1 ประชาสัมพันธการคัดเลือกรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน 
ประจําป พ.ศ. 2564 ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทราบ ผูท่ีสนใจเสนอผลงานเขารับการคัดเลือกในระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเสนอผลงานตามเกณฑภายในวันท่ี 19 มกราคม  
2565  
    2.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

    2.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือกขาราชการพล
เรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

    2.4 ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ระดับ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

    2.5 เสนอรายชื่อผูไดรับคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พรอม
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใหจังหวัดเชียงรายพิจารณาดําเนินการ
คัดเลือกในระดับจังหวัดตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

       ผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใน
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ  
นายปกาศิต   อนุกูล ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานสันจําปา 

3. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. “OBEC AWARDS”  ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 
10 ประจําปการศึกษา 2563 (ประกาศผลระดับชาติ ป 2565)ได
ดําเนินการ ดังนี ้
      3.1 ประชาสัมพันธการ คัดเลือกรางวัลทรงคุณคา  สพฐ .            
(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งท่ี 10 ประจําปการศึกษา 2563   ให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดยผูท่ีสนใจ
เสนอผลงานเขารับการคัดเลือกภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

      3.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครั้งท่ี 10 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
     3.3  ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งท่ี 10 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    3.4 เสนอรายชื่อและผลงานเขารับการคัดเลือกในระดับภาคเหนือ 
ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ซ่ึงเปน
เจาภาพระดับภาคเหนือ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง   
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ตอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ใน
ระดับชาติ ประกาศเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2565 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
4. รางวัลคุรุสภา ประจําป 2565 ไดดําเนินการ ดังนี้  
      ประชาสัมพันธการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจําป 2565 
จํานวน 4 รางวัล ไดแก 

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเดน 

2. รางวัลครูผูสอนดีเดน 

3. รางวัลคุรุสภา 

4. รางวัลคุรุสดุด ี

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดรับทราบ ผูท่ีสนใจเสนอ
ผลงานเขารับการคัดเลือกใหสงผลงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ให
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2565  

ผลการดําเนินงาน 

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเดน (ไมไดรับการคัดเลือก) 
2. รางวัลครูผูสอนดีเดน (ไมไดรับการคัดเลือก) 
3. รางวัลคุรุสภา (ไมไดรับการคัดเลือก) 
4. รางวัลคุรุสดุด ี

- นางสาวมยุรี พวงอาภัย ครู ร.ร.บานปางอายหวยชมภู 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง 
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ตอ) 

    5.  รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 2565 ไดดําเนินการดังนี ้
5.1 ประชาสัมพันธรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 

2565 ใหขาราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจและมีคุณสมบัติตาม
เกณฑท่ีกําหนด โดยสรรหาและคัดเลือกครูผูสอนระดับปฐมวัย 1 คน 
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน และครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 1 คน (ถามี) รวม 3 คน เสนอแบบประวัติและ
ผลงานมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 เพ่ือดําเนินการพิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 
พ.ศ. 2565 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.3 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือก
ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          5.4 ประกาศผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 
2565 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ผลการดําเนินงาน  
ระดับประถมศึกษา 

- นายชนกานต เกตุยอย ครู ร.ร.บานเลาลี 
ระดับมัธยมศึกษา 

- นางสาวลภัสรดา แวนระเว ครู ร.ร.บานโปงเหนือ 
ผู ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 

2565 ไดแก นางสาวลภัสรดา แวนระเว ครู ร.ร.บานโปงเหนือ  
2.5.5 เสนอรายชื่อพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการ

พิจารณาไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ผลการดําเนินงาน 
ผู ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 

2565 ไดแก นางสาวลภัสรดา แวนระเว ครู ร.ร.บานโปงเหนือ 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

3.2 การพัฒนาสงเสริม ยกยอง 
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ตอ) 

6. รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป พ.ศ. 2565 
     2.6.1 ประชาสัมพันธใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดท่ีสนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือรับรางวัล 
พระพฤหัสบด ีประจําป พ.ศ. 2565 โดยมี 2 ประเภท ดังนี้ 

 1 ประเภทผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงาน
ดานการศึกษา  

2 ประเภทผูมีคุณูปการ  
โดยสงผลงานใหสํานักงาน สกสค. จังหวัดเชียงราย ภายในวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2565  
ผลการดําเนินงาน 
         อยูระหวางการดําเนินงาน 
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นโยบายท่ี 4 สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยการใหความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึก  สรางความ
ตระหนักในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยตอตนเอง ตอผูรวมปฏิบัติงาน ตอหนวยงาน และตอ
ผูมารับบริการ ปฏิบัติงานอยางเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มี
จิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสวนรวม มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1 ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็น การดําเนินงาน 

4.1.1 เสริมสรางศักยภาพ 
ดานวินัย และดานการปองกัน 
แล ะแก ไ ขปญหาก า ร ทุ จ ริ ต 
ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ไดสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน ใหขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เปนผู มี คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
ความเปนมา 
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ร า ย  เ ข ต  ๒  
เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในดานเสริมสรางและพัฒนาขาราชการในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ใหมีวินัย 
และปองกันมิใหขาราชการกระทําการทุจริต รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการมี
ความรูในระเบียบ กฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปจจุบันทันตอ
เหตุการณถูกตองครบถวนตามกระบวนการท่ีระเบียบ กฎหมายกําหนดโดย
การสงเสริมใหบุคลากรมีความรูในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ
หนาท่ีควบคูไปกับการสรางจิตสํานึกในดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ัง
ความสุจริตเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เกิดสัมฤทธิผลในเชิงบูรณาการ จึง
จัดโครงการ 
           1.เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจแกขาราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และการรักษาวินัย 
 2.เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความตระหนัก 
ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และโปรงใส สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต
คอรรัปชั่น มุงสูการเปนองคกรท่ีใสสะอาดและมีประสิทธิภาพ 
          3.เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมใหขาราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
          4.เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
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ประเด็น การดําเนินงาน 

4.1.1 เสริมสรางศักยภาพ 
ดานวินัย และดานการปองกัน 
และแกไขปญหาการทุจริต 
ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ตอ) 

กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

        1.อบรมเสริมสรางความรูดานวินัย ดานการปองกันและการตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น ของขาราชการครูและบุคลกร ทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

        2.การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  สืบสวน  ขอเ ท็จจริง  
การดํ า เนิ นการทางวิ นั ย  การดํ า เนิน เรื่ อ งความรั บผิ ดทางละ เ มิด 
ของเจาหนาท่ี การดําเนินการคดีปกครอง คดีแพง และคดีอาญา 
        3.ประชาสัมพันธ  และจัดทําเอกสาร สื่อตาง ๆ เ พ่ือใหความรู 
เรื่องกฎ ระเบียบ วินัย การรักษาวินัย การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสการักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
ผลการดําเนินงาน 
           1. สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
มีความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมาย ปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความ
ถูกตองโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

         3.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง เปนไปตามข้ันตอน ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดไว การ

ดําเนินงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ปราศจากขอรองเรียน 
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รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู (16 มกราคม พ.ศ. 2565)  มีขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับคัดเลือก ดังนี้ 

ก สายงานบริหารการศึกษา 

ท่ี ประเภท 
รางวัล 

ดีเย่ียม ดีเดน ดีมาก ชมเชย 
1 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ 1 1 - - 
2 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง 1 3 1 - 
3 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 1 1 1 - 
4 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ - - - 1 

ข สายงานการสอน 

ท่ี ประเภท 
รางวัล 

ดีเย่ียม ดีเดน ดีมาก ชมเชย 
1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1 3 2 - 
2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1 4 1 - 
3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 3 3 2 
4 กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 1 3 4 1 
5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1 2 4 1 
6  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 1 - 
7 กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 2 1 - 

ท่ี ประเภท 
รางวัล 

ดีเย่ียม ดีเดน ดีมาก ชมเชย 
8 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะและดนตรี 1 6 1 - 
9 กลุมสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย 1 8 - - 

10 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 1 3 3 - 
11 กลุมสาระการเรียนรูการจัดการศึกษาพิเศษ 1 4 - - 

ค สายสนับสนุนการสอน-บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 

ท่ี ประเภท 
รางวัล 

ดีเย่ียม ดีเดน ดีมาก ชมเชย 
 สายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.

(2) 
1 - - - 

พนักงานราชการสายสนับสนุนการสอน 

ท่ี ประเภท 
รางวัล 

ดีเย่ียม ดีเดน ดีมาก ชมเชย 
  สายพนักงานราชการสายสนบัสนุนการสอน 1 3 3 - 

278



สายงานเจาหนาท่ีธุรการ 

ท่ี ประเภท 
 

ดีเย่ียม ดีเดน ดีมาก ชมเชย 
  สายงานเจาหนาท่ีธุรการ 1 4 1 - 

สายงานลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว (นักการภารโรง) 

ท่ี ประเภท 
รางวัล 

ดีเย่ียม ดีเดน ดีมาก ชมเชย 
  ลูกจางประจำ/ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักการภารโรง - 1 - - 

  รางวัลระดับดีเยี่ยมจำนวน  22 ราย 

  รางวัลระดับดีเดน  จำนวน 50  ราย 

  รางวัลระดับดีมาก  จำนวน 26 ราย 

  รวมท้ังส้ิน   98  ราย 

ไดรับเฉพาะเกียรติบัตร รางวัลชมเชย  

   จำนวน 8 ราย 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

นายจรัญ  แจงมณี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
นายอาวุทธ  มีขันเพชร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

คณะผูเรียบเรียง 

นางยุพิน  จันทะสินธุ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
นางกุลนันทน  เวียงหา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายเชิดศักดิ์  กันทาธรรม  นิติกรชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 
ส.ต.ต. (ญ) ศรีวรรณ  สุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสุพัตรา  สุภามณี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสุกัญญา  ปวงมาทา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นายพงศพินิจ  ยานะ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวสิรินันท  สันปาแกว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นายอาทิตย  ปวงมาทา  นิติกรชํานาญการ 
นางสาวพัชรี  รูปะวิเชตร   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวสมพิศ  อินตะรัตน  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางภาพร  มูลไชย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวสุภาภรณ  เอสันเทียะ  เจาหนาท่ีธุรการ 
นางสาวนวภัทธ  กันธิมา   เจาหนาท่ีธุรการ 

ปก/รูปเลม 

นางภาพร  มูลไชย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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