ก

คํานํา
กลุ มบริ ห ารงานบุ คคล สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 4
ได& ดํ า เนิ น งานตามขอบขายภารกิ จ หน& า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ส อดคล& อ งกั บ นโยบาย มาตรการ
และแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนสงเสริมให&การขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาให& นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ได& รั บ การศึ ก ษาที่ ดี มี คุ ณ ภาพ บนพื้ น ฐานของความเป5 น ไทย
ด&วยความมุงมั่น ที่ จะเป5 นองค6 กรที่มีศักยภาพสู งในการบริหารงานบุ คคลของข&าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พนั กงานราชการ และลูกจ&าง เพื่อพัฒ นาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของบุ คลากร
อยางตอเนื่อง
หวั ง เป5 น อยางยิ่ ง วา รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน กลุ มบริ ห ารงานบุ ค คล ประจํ า ป8
งบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จะเป5นประโยชน6สําหรับข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ&าง รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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สวนที่ 1
บทนํา
การบริห ารงานบุ คคลในสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเปนมาตรการจูงใจให# ข#าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาปฏิบั ติงานเพื่ อตอบสนองภารกิจของหน*วยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
ระบบคุ ณ ธรรมและหลั ก ธรรมมาภิ บ าล เพื่ อ ให# ก ารบริ ห ารจั ด การมี ค วามคล* อ งตั ว เกิ ด ความมี อิ ส ระ
ในการปฏิบั ติ งานภายใต# กฎหมาย ระเบี ยบปฏิ บั ติ ผู# ปฏิ บั ติ งานได# รับ การพั ฒ นา มี ความรู#ความสามารถ
มี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจ นํ า ไปสู* ก ารบริ ก ารข# า ราขการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามหลั ก การบริ ห าร
แบบมุ*งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส*งผลต*อคุณภาพการศึกษาของผู#เรียนต*อไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให# ก ารดํ า เนิ น งานด# า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ถู ก ต# อ ง รวดเร็ ว เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล สนองตอบความต#องการของหน*วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่ อส* งเสริ ม บุ ค ลากรให# มี ค วามรู# ค วามสามารถและมี จิ ต สํ า นึ ก ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ที่รับผิดชอบให#เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่ อส*งเสริมให#ข#าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาปฏิ บัติ งานเต็มตามศักยภาพ
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย*างมีมาตรฐานแห*งวิชาชีพ
เปาหมาย
1. การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ โปร*งใส ตรวจสอบได#
2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได#รับการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานทางวิชาการ
ที่ ก.ค.ศ กําหนด
3. ข# า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ กษา และลู ก จ# า ง ได# รั บ การยกย* องเชิ ด ชู เกี ย รติ
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
4. ข#าราชการ ลูกจ#างทุกคน ได#รับการพัฒนา การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ขอบขาย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
1.1 งานธุรการลงทะเบียนรับ – ส*งหนังสือราชการของกลุ*มบริหารงานบุคคล
1.2 งานจัดทําระเบียบวาระการประชุมกลุ*มบริหารงานบุคคล
1.3 งานการลาของข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4 งานขอยกเว#นการเข#ารับราชการทหาร
2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน*ง
2.1 งานวิเคราะหAและวางแผนอัตรากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 งานบริหารอัตรากําลัง
2.3 งานปรั บ ปรุ งการกํ า หนดตํ า แหน* งและตั ด โอนตํ า แหน* งในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
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3. งานส*งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.1 ส*งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.2 งานเลื่อนระดับข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
3.3 งานประเมินค*างาน สําหรับตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
4. งานกลุ*มสรรหาและบรรจุแต*งตั้ง
- วิเคราะหAและจัดทําข#อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต*งตั้ง ย#าย โอน และ
การลาออกจากราชการของข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38ค.(2)
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ#างประจํา
6. งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
6.1 งานบําเหน็จความชอบ
6.2 งานทะเบียนประวัติ
6.3 งานเครื่องราชอิสริภรณA
6.4 งานขอพระราชทานเพลิงศพ
6.5 งานขอปรับวุฒิการศึกษา
6.6 งานขอเพิ่มวุฒิในประวัติ
7. งานบริการ
7.1 การทําบัตรข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข#าราชการบํานาญ
7.2 การออกหนังสือรับรองต*าง ๆ
7.3 การขออนุญาตต*าง ๆ
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แผนผังโครงสร&างภารกิจกลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล

งานธุรการ

งานรับ – ส*งหนังสือราชการ
งานจัดทําหนังสือราชการ

งานวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหนง

งานวิเคราะหA และวางแผนอัตรากําลัง
งานกําหนดตําแหน*ง

งานสงเสริม สนับสนุน
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ส*งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ

งานสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน

งานบําเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ

งานบริการและ
อํานวยความสะดวก

งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งานสรรหาและบรรจุ
งานแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานออกจากราชการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน

งานบําเหน็จความชอบ
งานทะเบียนประวัติ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ0
งานทําบัตรขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และขาราชการบํานาญ
งานออกหนังสือรับรองตาง ๆ
งานขออนุญาตตาง ๆ
งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง
งาน สงเสริ ม และยกยองเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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สวนที่ 2
กระบวนการดําเนินงานบริหารงานบุคคล
1. งานธุรการลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการของกลุมบริหารงานบุคคล
ขอบเขตของงาน
งานธุรการของกลุ*มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มีหน#าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ – ส*งหนังสือราชการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การรับหนังสือราชการ
1. เจ#าหน#าที่รับหนังสือราชการจากกลุ*มอํานวยการ ตลอดจนเฝKาระวังและพิมพAหนังสือ
ราชการจาก สพฐ. ทางเว็บไซตA ตรวจสอบความถูกต#องของหนังสือราชการ
2. เอกสาร กรณี ไม*ถูกต#อง ส*งคืนกลุ*มอํานวยการ / กรณี ถูกต#อง นําเสนอเพื่อดําเนิ นการ
โดยให#ธุรการกลุ*มบริหารงานบุคคล วิเคราะหAเนื้อหาเพื่อจําแนกประเภท ผู#รับผิดชอบ
3. เจ#าหน#าที่ธุรการบันทึกในทะเบียนหนังสือรับแล#วแจกหนังสือราชการตามกลุ*มงานและ
ผู#รับผิดชอบเรื่อง
4. เจ#าหน#าที่ธุรการบันทึกในทะเบียนหนังสือรับแล#วแจกหนังสือราชการตามกลุ*มงานและ
ผู#รับผิดชอบเรื่อง
กรณี เ ปนหนั ง สื อ ลั บ นายทะเบี ย นหนั ง สื อ ลั บ ลงทะเบี ย นรั บ หนั ง สื อ แล# ว นํ า เสนอ
ผู#อํานวยการกลุ*ม วิเคราะหAเนื้อหาเพื่อจําแนกประเภทผู#รับผิดชอบ เจ#าหน#าที่ทะเบียนแจกงานผู#รับผิดชอบ
เรื่อง
5. ผู#รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา/อนุมัติ/เห็นชอบ/สั่งการ แล#วแต*กรณี
การสงหนังสือราชการ
1. ให# ผู# รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งตรวจความเรี ย บร# อ ยของหนั ง สื อ รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ ส* ง มาด# ว ย
ให#ครบถ#วน แล#วส*งเรื่องให#เจ#าหน#าที่งานธุรการเพื่อส*งออก
2. เมื่อเจ#าหน#าที่ธุรการได#รับเรื่องแล#วลงทะเบียนหนังสือส*ง เรียงลําดับ ติดต*อกันไปตลอด
ปMปฏิทิน ก*อนบรรจุซอง ตรวจความเรียบร#อยของหนังสือ / สิ่งที่ส*งมาด#วยให#ครบถ#วน แล#วปNดผนึก ส*งได# 2 วิธี
คือ โดยทางไปรษณียA หรือส*งโดยสมุดส*งหนังสือ / ใบรับ ถ#าเปนใบรับให#นํามา ผนึกติดกับสําเนาคู*ฉบับ
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2. งานจัดทําระเบียบวาระการประชุมกลุมบริหารงานบุคคล
ขอบเขตของงาน
งานจัดทําระเบียบวาระการประชุมกลุ*มบริหารงานบุคคล ใช#ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*า
ด# ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แ ก# ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2548 และฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. 2560 ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุม เพื่อสร#างความรู#ความเข#าใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การปฏิบัติงานให#มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การกําหนดแผนและปฏิทินการประชุมกลุ*ม
2. ประสานผู# เปนประธานการประชุ ม เพื่ อ กํ า หนดเวลาและสถานที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งที่
จะประชุม และอื่น ๆ
3. การจัดทําระเบียบวาระการประชุม
4. แจ#งกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมแก*ผู#เกี่ยวข#อง
5. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณAประกอบการประชุม
6. อํานวยการประชุมและจดบันทึกการประชุม
7. จัดทํารายงานการประชุม
8. ประสานติดตาม และรวบรวมผลการดําเนินงานให#เปนไปตามมติที่ประชุม
ผลการดําเนินงาน
งานธุรการ
ที่
1

2

ภาระงาน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
การรับ – ส*งหนังสือราชการของกลุ*มบริหาร จํานวนหนังสือราชการที่รับ
งานบุคคล
1,433 ครั้ง/เรื่อง
จํานวนหนังสือราชการที่ส*ง
956 ครั้ง/เรื่อง
การจัดทําระเบียบวาระการประชุมกลุ*ม
จํานวน 2 ครั้ง
บริหารงานบุคคล

6
งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน*ง กลุ*มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได#ดําเนินงานวิเคราะหAและวางแผนอัตรากําลังคน
มี ข อบข* า ยและภารกิ จ เกี่ ย วกั บ วิ เคราะหA ภารกิ จ และวางแผนอั ต รากํ า ลั ง คนของครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา และประเมินสภาพความต#องการกําลังคน กําหนดจํานวนอัตรากําลังของสถานศึกษาตามเกณฑAที่
ก.ค.ศ. กํ าหนด ซึ่ งปM งบประมาณ พ.ศ. 2564 สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4
มีข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต*อไปนี้
1. การจั ด สรรคื น อั ต ราว* างจากผลการเกษี ย ณอายุ ร าชการของข# าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 84 อัตรา ดังนี้
จํานวนเกษียณอายุราชการ
(ป9งบประมาณ พ.ศ. 2564)
ได&รับจัดสรรคืน ป9งบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 79 อัตรา
จํานวน 84 อัตรา
ผอ.สถาน
ศึกษา

รอง
ผอ.
สถาน
ศึกษา
.

ครู
ผู#สอน

(อัตรา)

(อัตรา)

(อัตรา)

11

-

68

สงวนอัตรา
25 % สอบ
ว 16

รอง
ผอ.
สถาน
ศึกษา

ครูผู#สอน
นักศึกษาทุน
เพชรในตม

(อัตรา)

(อัตรา)

(อัตรา)

(อัตรา)

(อัตรา)

(อัตรา)

(อัตรา)

79

11

-

2

19

39

8

รวม

ครูผู#สอน
นักศึกษาทุน
พัฒนา
ท#องถิ่น

จัดสรรให#ตาม
เงื่อนไขที่
สพฐ. กําหนด

ผอ.
สถาน
ศึกษา
.

ได#รับ
จัดสรร
เพิ่มจาก
สพท.อื่น
นําไปสอบ
ว 16
(อัตรา)

(อัตรา)

5

84

หมายเหตุ
ตําแหน*งผู#อํานวยการสถานศึกษา ส*งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนไม*ถึง
จํานวน 120 คน จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. โรงเรียนบ#านใหม* อําเภอเทิง
2. โรงเรียนบ#านเกี๋ยงใต# อําเภอเทิง
3. โรงเรียนบ#านต#านาล#อม อําเภอขุนตาล
4. โรงเรียนบ#านปVาแดงห#วยหลวง อําเภอขุนตาล

รวม
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2. การตัดโอนตําแหน*งและอัตราเงินเดือนตําแหน*งข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 78 อัตรา ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปการตัดโอนตําแหน*งและอัตราเงินเดือนตําแหน*งข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จํานวน 78 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3

ตําแหนง
ครูผู#สอน (ว*าง)
ครูผู#สอน (มีคนครอง)
ศึกษานิเทศกA (ว*าง)
รวม

จํานวน (อัตรา)
59
16
3
78

หมายเหตุ

2.2 บัญชีรายละเอียดการตัดโอนตําแหน*งและอัตราเงินเดือนตําแหน*งข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จํานวน 78 อัตรา ดังนี้
ที่

วัน/เดือน/ป9
ตําแหนง
จํานวน
เลขที่คําสั่ง
ดําเนินการ
(อัตรา)
5 ที่ 222/2563
1 27 ต.ค. 63 - ตําแหน*งครูผู#สอน (ว*าง)
- ตําแหน*งครูผู#สอน (มีคนครอง) 2 ลว. 27 ต.ค. 63

หมายเหตุ

2 16 มี.ค. 64

- ตําแหน*งครูผู#สอน (มีคนครอง)

5

ที่ 198/2564
ลว. 16 มี.ค. 64

3 23 มี.ค. 64

- ตําแหน*งครูผู#สอน (ว*าง)

26

ที่ 523/2564 ตัดโอนตําแหน*งครูผู#สอน
ลว. 23 มี.ค. 64 (ว*าง) เกษียณปM 2563
ไปสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

4 7 มิ.ย. 64
- ตําแหน*งครูผู#สอน (ว*าง)
(หนังสือ สพฐ.)

27

ที่ 38/2563
ตัดโอนตําแหน*งครูผู#สอน
ลว. 23 มิ.ย. 63 (ว*าง) เกษียณปM 2559
ค#าง จ.18 ไปสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5 14 ส.ค. 64

3

ที่ 434/2564 ตัดโอนตําแหน*งศึกษานิเทศกA
ลว. 18 ส.ค. 64 (ว*าง) มาจาก สพป.เพชรบุรี
เขต 1

- ตําแหน*งศึกษานิเทศกA (ว*าง)

8
ที่
6

วัน/เดือน/ป9
ตําแหนง
ดําเนินการ
6 ก.ย. 64
- ตําแหน*งครูผู#สอน (ว*าง)

7 16 ก.ย. 64

จํานวน
เลขที่คําสั่ง
(อัตรา)
1 ที่ 322/2564
ลว. 6 ก.ย. 64

- ตําแหน*งครูผู#สอน (มีคนครอง)

9

รวม (อัตรา)

78

หมายเหตุ

ที่ 339/2564
ลว. 16 ก.ย. 64

งานสงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
งานขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ได# ดํ า เนิ น การสร# า งทางก# า วหน# า
ในสายอาชีพให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน โดยส*งเสริมให#ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให#มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑAและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั งสื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ด* ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ด* ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ด* ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ และมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กระบวนการดําเนินงาน
การประเมิ นเพื่ อให&ข&าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
(ตามหลักเกณฑ ว 17/2552)
1. ประชาสั มพั น ธAแจ# งหลั กเกณฑA การประเมิ น ข# าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อให# มี
วิทยฐานะและเบื่อนวิทยฐานะ (ตาม ว 17/2552) ให#สถานศึกษา และศึกษานิเทศกAทราบ
2. เมื่อมีข#าราชการครูฯ ยื่นขอรับการประเมินฯ จะดําเนินการดังนี้
2.1 ลงทะเบียนรับคําขอ ตามลําดับวันที่
2.2 ตรวจสอบข# อมู ล ความถู ก ต# อ ง ครบถ# ว น ได# แก* แบบเสนอขอรั บ การประเมิ น (ก.ค.ศ.1),
แบบรายงานด# า นที่ 1 (ก.ค.ศ. 2), แบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านด# า นที่ 3 (ก.ค.ศ.3), สํ า เนา ก.พ.7
ฉบับปXจจุบัน
3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. เสนอ อกศจ./กศจ. เพื่อแต*งตั้งคณะกรรมการประเมินด#านที่ 1 ด#านที่ 2 และด#านที่ 3
5. ศธจ.ออกประกาศแต*งตั้งคณะกรรมการฯ
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6. แจ#งโรงเรียนให#ดําเนินการประเมิน โดยแจ#งกําหนดวัน เวลาที่จะประเมินให#คณะกรรมการทราบ
ประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู#ขอรับการประเมินแต*ละราย
7. เมื่อประเมินเสร็จแล#ว เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
8. ศธจ. แต*งตั้งให#มีวิทยฐานะชํานาญการ
9. ส*งคําสั่งแต*งตั้งให#โรงเรียน สพฐ. และผู#เกี่ยวข#องทราบ
การประเมินเพื่อให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ตามหลักเกณฑ ว 17/2552)
1. ประชาสั มพั น ธAแจ# งหลั กเกณฑA การประเมิ น ข# าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อให# มี
วิทยฐานะและเบื่อนวิทยฐานะ (ตาม ว 17/2552) ให#สถานศึกษา และศึกษานิเทศกAทราบ
2. เมื่อมีข#าราชการครูฯ ยื่นขอรับการประเมินฯ จะดําเนินการดังนี้
2.1 ลงทะเบียนรับคําขอ ตามลําดับวันที่
2.2 ตรวจสอบข#อมูลความถูกต#อง ครบถ#วน ได#แก*
2.2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) สําหรับทุกตําแหน*ง
2.2.2 แบบรายงานด#านที่ 1 (ก.ค.ศ. 2) จํานวน 4 ชุด
2.2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด#านที่ 3
- สายงานบริหารสถานศึกษา(ก.ค.ศ.3/2)
- สายงานนิเทศการศึกษา (ก.ค.ศ.3/4)ฃ สําเนา ก.พ.7 ฉบับปXจจุบัน
2.3 ผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด
2.4 สําเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ#วนเปนปXจจุบัน
3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. เสนอ อกศจ./กศจ. เพื่อแต*งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด#านที่ 1 ด#านที่ 2)
5. ศธจ.ออกประกาศแต*งตั้งคณะกรรมการฯ
6. แจ#งโรงเรียนให#ดําเนินการประเมิน โดยแจ#งกําหนดวัน เวลาที่จะประเมินให#คณะกรรมการทราบ
ประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู#ขอรับการประเมินแต*ละราย
7. เมื่อประเมินเสร็จแล#ว เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
8. เสนอ อกศจ./กศจ. เพื่ อ แต* งตั้ งคณะกรรมการชุ ด ที่ 2 (ประเมิ น ด# า นที่ 3) จากบั ญ ชี ร ายขื่ อ
ผู#ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
9. ศธจ. แต*งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ตามหลักเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กําหนด
10. ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 2 ที่ประชุมกําหนดผู#ประเมิน 3 คนต*อผู#เสนอขอ 1 ราย
11. ส*งผลงานด#านที่ 3 พร#อมเอกสารหลักฐานต*าง ๆ ให#กรรมการผู#ประเมิน
12. ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อพิจารณาด#านที่ 3
13. เมื่อกรรมการชุดที่ 2 ประเมินแล#วนําผลการประเมินเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาผลการเมิน
มติเปนประการใด แจ#งกลับไปยังสถานศึกษาทราบ
- ไม*ผ*าน
ให#กลับไปดําเนินการตามข#อ 2 ใหม* (ยื่นได#ปMละครั้ง)
- ปรับปรุง
แจ#งข#อสังเกตให#ผู#ขอรับการประเมินดําเนินการ ส*งกลับภายในกําหนดเวลา
- ผ*าน
ดําเนินการข#อ 14
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14. ศธจ. แต*งตั้งให#เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (การแต*งตั้งให#มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จะแต*งตั้งได#ต#องผ*านการพัฒนาตามมาตรา 80)
15. ส*งคําสั่งแต*งตั้งให#โรงเรียน สพฐ. และผู#เกี่ยวข#องทราบ
การประเมินเพื่อให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ ว 21/2560)
1. ประชาสัมพันธAแจ#งหลักเกณฑAการประเมินข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให#มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตาม ว 17/2552) ให#สถานศึกษาทราบ
2. เมื่อมีผู#เสนอขอรับการประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
2.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน*งครู /ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ มาแล#วไม*น#อยกว*า 5 ปMนับถึง
วันยื่นคําขอรับการประเมิน
2.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต*ละปMไม*น#อยกว*า 800 ชั่วโมง มีชั่วโมงสอนขั้นต่ําตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
2.3 ไม*ถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ย#อนหลัง 5 ปMนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับการ
ประเมิน
2.4 กรณีขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษต#องผ*านการพัฒนาตามหลักเกณฑAและวิธีการที่
ก.ค.ศ. กําหนดในช*วงระยะเวลาย#อนหลัง 5 ปMนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับการประเมิน
2.5 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน#าที่สายงานการสอนในช*วงระยะเวลาย#อนหลัง 5 ปMการศึกษา
ติดต*อกันนับถึงวันสิ้นปMการศีกษาก*อนวันที่ยื่นคําขอรับการประเมิน
3. จัดส*งเอกสารหลักฐานของผู#ขอรับการประเมินไปสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ผลการดําเนินงาน
ในปM ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
มีข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ*านการประเมินและได#รับแต*งตั้งให#มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้
1. การให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ
หลักเกณฑ
รวม
ที่
ตําแหนง/วิทยฐานะ
ว 17/2552
ว 21/2560
ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ครูชํานาญการ
5 17 22 22
2 ผู#อํานวยการชํานาญการพิเศษ
1
1 1
3 ศึกษานิเทศกAชํานาญการ
1 1 1
รวม
6 18 24 26
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งานเลื่อนระดับตําแหนงข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได#ดําเนินการส*งเสริมให#ข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ส*งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหน*ง เพื่ อให#เลื่อนระดับตําแหน*งให#สูงขึ้น และให#ได#รับเงินประจําตําแหน*ง ตามหลักเกณฑA และวิธีการ
ที่กําหนด ดังนี้
1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต*งตั้งให#ดํารงตําแหน*งสําหรับผู#ปฏิบัติงานที่มีความประสบการณA (ตําแหน*งประเภททั่วไป) และตําแหน*ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหน*งระดับ 8 ลงมา
2. หนั งสื อสํ า นั กงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2547 เรื่อง การคั ด เลื อ ก
เพื่ อ แต* ง ตั้ ง ข# า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให# ดํ า รงตํ า แหน* งซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ต# อ งปฏิ บั ติ โดยอาศั ย ความรู#
ความชํานาญ และประสบการณAเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มต#นจากระดับ 1 และระดับ 2
กระบวนการดําเนินงาน
งานเลื่อนระดับตําแหนงข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู#ครองตําแหน*งจาก ก.พ.7 เสนอผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 4 เพื่ อ แจ# ง ผู# ข อรั บ การประเมิ น จั ด ทํ า ข# อ มู ล บุ ค คล พร# อ มทั้ ง
ให# ผู# บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ค วบคุ ม ดู แ ละการปฏิ บั ติ ง านและผอ.สพป.เชี ย งราย เขต 4 ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ของบุคคล ทั้งนี้ ผู#นั้นต#องมีคุณสมบัติครบถ#วนตามหลักเกณฑAที่กําหนด
2. แจ#งเรื่องไปยังผู#ขอรับการประมิน เพื่อจัดทําข#อมูลบุคคล และแบบประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และให#เสนอมาที่กลุ*มบริหารงานบุคคล
3. นําข#อมูลบุคคล และแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล เสนอต*อผู#อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อให#ความเห็นชอบในการส*งผลงานเมื่อผู#อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 เห็นชอบแล#ว ผู#ขอรับการประเมินจึงจะส*งผลงานและเอกสารต*าง ๆ ได#
4. เสนอศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดทําประกาศรายชื่อผลงานในส*วนที่ตนเองปฏิบัติ
และผู#ร*วมจัดทําผลงานของผู#ขอรับการประเมินโดยแจ#งเวียนให#กลุ*มต*าง ๆ ทราบและทักท#วงได#ภายใน 30 วัน
5. ผู#ขอรับการประเมินส*งผลงานพร#อมเอกสาร ดังนี้
5.1 ผลงานตามจํานวนเรื่องที่ระบุไว#ในแบบคัดเลือก (ข#อมูลบุคคล) โดยให#จัดส*งผลงาน
แต*ละเรื่อง จํานวน 5 ชุด
5.2 ข#อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให#มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จํ า นวน 1 เรื่ อ ง จํ า นวน 5 ชุ ด ทั้ งนี้ ข# อ เสนอแนวความคิ ด ดั งกล* า วจะต# อ งเปนเรื่ อ งเดี ย วกั บ ที่ เสนอไว#
ในแบบคัดเลือก
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ตรวจสอบความถูกต#องและจัดทําข#อมูลรายละเอียดต*าง ๆ พร#อมส*งผลงานและเอกสาร
หลักฐานให#คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา ประกอบด#วยเอกสาร ดังนี้
6.1 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล
6.2 ข#อมูลบุคคล
6.3 แบบให#คะแนน
6.4 ข#อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให#มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.5 ผลงาน
7. เสนอ อกศจ./กศจ.อนุมัติผลการประเมินเพื่อแต*งตั้งให#เลื่อนระดับตําแหน*งที่สูงขึ้น
8. ศธจ. มีคําสั่งแต*งตั้งให#เลื่อนระดับตําแหน*งที่สูงขึ้น
9. ส*งคําสั่งแต*งตั้งให# สพฐ. และผู#เกี่ยวข#องทราบ
ผลการดําเนินงาน
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มี
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ได#รับการแต*งตั้งให#เลื่อนระดับตําแหน*งให#สูงขึ้น ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ตําแหนง
เจ#าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
รวม

เลื่อนเปน
ระดับ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

จํานวน
รวม
ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
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งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
1. การแตงตั้ง(ย&าย) ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑAและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2558
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งผู#บริหารการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1183 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
เรื่อง การแก#ไขหลักเกณฑAและวิธีการย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งผู#บริหารการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการดําเนินงาน
1.1 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ# งให# สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดทําข#อมูลบุคคลและตําแหน*งว*างตามแบบบัญ ชีรายชื่อข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริห ารการศึ กษา ซึ่ งดํ ารงตําแหน* งเบิ กจ*ายเงินเดื อนที่สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร#อมทั้งแจ#งให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*ง
ผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตําแหน*งรองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํา
ข# อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลในตํ า แหน* งผู# อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและตํ า แหน* งรอง
ผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ 1 และแบบ 2) และจัดทําผลงานดีเด*นเปนที่ประจักษAพร#อม
เอกสารประกอบการพิจารณาตามองคAประกอบและตัวชี้วัดการประเมินข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในขณะดํารงตําแหน*งผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตําแหน*งรองผู#อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส*งคําสั่งย#ายและแต*งตั้งข#าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ตําแหน* งรองผู# อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาในสํานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไปแต*งตั้งให#ดํารงตําแหน*งในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแห*งเดิมและในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห*งใหม*
1.3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แจ#งข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได#รับแต*งตั้ง(ย#าย)และกลุ*มงานที่เกี่ยวข#องทราบ
1.4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดําเนินการส*งตัวข#าราชการครู
ฯไปสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาที่ ได# รั บ ย# า ยและแต* งตั้ ง(กรณี ย# า ยไปต* า งเขตพื้ น ที่ )ฯ รายงานการส* งตั ว
ให#สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และรับรายงานตัวข#าราชการครูฯ(รับย#ายจากต*างเขต
พื้ น ที่ ฯ ) แจ# งสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาต# น สั งกั ด ข# าราชการครูฯ ที่ ได# ย# า ยและสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเกี่ยวกับการรับรายงานตัว
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ผลการดําเนินงาน
ที่

ตําแหนง

ย&ายภายใน
เขตพื้นที่ฯ
1 รองผู#อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

รับย&ายตาง
เขตพื้นที่ฯ
1

ย&ายออกตาง
เขตพื้นที่ฯ
1

หมายเหตุ

2. การแตงตั้ง(ย&าย)ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผู&บริหารสถานศึกษา
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑAและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการย#ายผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด*วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 2480
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การย#ายผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจําปM พ.ศ. 2564
กระบวนการดําเนินงาน
2.1 ประชาสั ม พั น ธA ตํ า แหน* งว* า งและหลั ก เกณฑA แ ละวิ ธี ก ารย# า ย และปฏิ ทิ น การย# า ย
และแจ#งการส*งคําร#องขอย#าย
2.2 ผู#ประสงคAขอย#ายยื่นคําร#องต*อผู#บังคับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2.3 สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู#ขอย#าย
2.4 รวบรวมคําร#องของผู#ขอย#ายของผู#บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติและ
แยกประเภทคํ าร#องขอย# าย สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา จัด ส* งคํ าร#องไปยังสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทาง ตามมติของ กศจ.
2.5 รวบรวมคํ าร#องผู# ขอย#ายทั้ งภายในเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและจากต* างเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
จัดทําบัญชีแยกเปนรายโรงเรียนตามความประสงคAของผู#ขอย#ายส*งไปขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่รับย#าย
2.6 จัดทําบัญชีของผู#ขอย#ายแยกเปนรายบุคคลและรายโรงเรียน ข#อมูลค*าคะแนนการย#ายภายใน
เขตพื้ นที่ การศึกษาและต* างเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ตามรายละเอียดตัวชี้วัด และองคAป ระกอบการประเมิ นศั กยภาพ
ของผู#ประสงคAขอย#าย เพื่ อประกอบการพิจารณาย#ายกรณี ปกติ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
2.7 แต* งตั้ งคณะกรรมการที่ เกี่ ย วข# อ งกั บ การย# า ยข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผู#บริหารสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งจัดทําบัญชีรายละเอียดการย#ายตามมติคณะกรรมการฯ
เสนอขออนุ มั ติ ย# า ยและแต* งตั้ งข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ผู# บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาไปยั งสํ า นั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ต*อ อกศจ.และขออนุมัติ ต*อ กศจ.ต*อไป
2.8 นํ าผลการอนุ มัติ ของ กศจ. เพื่ อตรวจสอบข# อมู ล ข# าราชกาครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ผู#บริหารสถานศึกษา และจัดทําบัญชีรายละเอียดข#อมูลฯ ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอให#ผู#มีอํานาจ
ตามมาตรา 53 แห*ง พรบ.ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2447และที่แก#ไขเพิ่มเติม ดําเนินการ
ออกคําสั่งแต*งตั้งและย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู#บริหารสถานศึกษา
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2.9 แจ#งหน*วยงานที่เกี่ยวข#อง กรณีรับย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู#บริหาร
สถานศึกษา จากต*างเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการทําหนังสือส*งตัวไปโรงเรียนที่รับย#ายและรายงานการรับ
ตัวไปยังสํานักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาศึ กษาเดิม และกรณี ย#ายไปต*างเขตพื้ น ที่ ดํ าเนิ น การแจ#งโรงเรียนที่
ข#าราชการครูฯได#ย#ายแล#วส*งตัวไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
ผลการดําเนินการ
ที่
ตําแหนง
1 ผู#อํานวยการสถานศึกษา

ย&ายภายใน
เขตพื้นที่ฯ
12

รับย&ายตาง
เขตพื้นที่ฯ
1

ย&ายออกตาง
เขตพื้นที่ฯ
12

หมายเหตุ

3. การแตงตั้ง(ย&าย)ข&าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑAและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 206.3/ว 8 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 254 9
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 2 0 6 .4/ว 5 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2 5 5 9
เรื่ อ ง การแก# ไขหลั ก เกณฑA แ ละวิ ธี ก ารย# า ยข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประกาศคณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวัด เชี ย งราย ประกาศ ณ วัน ที่ 30 พฤศจิกายน
2563 เรื่อง การรับย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งศึกษานิเทศกA สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. 3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 เรื่อง รายละเอียดองคAประกอบการประเมินเพื่อพิจารณาการรับย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน*งศึกษานิเทศกA สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กระบวนการดําเนินงาน
3.1 เสนอ กศจ.เชียงราย เพื่อขออนุมัตินําตําแหน*งว*าง มาดําเนินการย#าย กําหนดปฎิทินการ
ดําเนินการ และส*วนที่เกียวข#องกับการดําเนินการย#าย และประชาสัมพันธAประกาศตําแหน*งว*าง เพื่อยื่นคําร#อง
ขอย#ายฯ ตามปฏิทินที่กําหนด
3.2 เสนอรายชื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาย# า ย ต* อ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เชี ย งราย
เพื่อดําเนินการประกาศแต*งตั้งคณะกรรมการฯ
3.3 รวบรวมคําร#องขอย#ายและเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ แยกประเภทคําร#องขอย#ายฯ
3.4 ประกาศรายชี่อผู#มีสิทธิ์เข#ารับการพิจารณาย#ายฯ ตําแหน*งศึกษานิเทศ
3.5 ดํ าเนิ นการพิ จารณาย#ายและประกาศผลการพิ จารณารับ ย#าย เสนอรายละเอี ยดข#อมู ล
ข#าราชการครูฯ ให#สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดําเนินการออกคําสั่งแต*งตั้ง(ย#าย)
3.6 กรณีรับย#ายจากต*างเขตพื้นที่การศึกษา แจ#งรับรายงานตัวให#สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเดิมทราบ และกรณีย#ายไปต*างเขตพื้นที่ ดําเนินการส*งตัวไปเขตพื้นที่การศึกษาที่ได#รับย#าย
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ผลการดําเนินการ
ที่
ตําแหนง
1 ศึกษานิเทศกA

ย&ายภายใน
เขตพื้นที่ฯ
-

รับย&ายตาง
เขตพื้นที่ฯ
1

ย&ายออกตาง
เขตพื้นที่ฯ
4

หมายเหตุ

4. การแตงตั้ง(ย&าย)ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑAและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2559
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑA และวิ ธี ก ารย# า ยข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ตํ า แหน* งครู สั งกั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง วิธีการย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปM พ.ศ. 2563
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7317
ลงวัน ที่ 7 ธัน วาคม 2563 เรื่อง วิธีการย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปM พ.ศ. 2564
กระบวนการดําเนินงาน
4.1 ประชาสั ม พั น ธA ตํ า แหน* ง ว* า งและหลั ก เกณฑA แ ละวิ ธี ก ารย# า ย และปฏิ ทิ น การย# า ย
และแจ#งการส*งคําร#องขอย#าย
4.2 ผู#ประสงคAขอย#ายยื่นคําร#องต*อผู#บังคับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4.3 สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู#ขอย#าย
4.4 รวบรวมคํ าร#องของผู# ขอย#ายของตําแหน*งครูในสังกัด ตรวจสอบคุณ สมบั ติ และแยก
ประเภทคํ า ร# อ งขอย# า ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด ส* งคํ า ร# อ งไปยั งสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทาง ตามมติของ กศจ.
4.5 รวบรวมคํ าร#องผู# ขอย#ายทั้ งภายในเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและจากต* างเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
จัดทําบัญชีแยกเปนรายโรงเรียนตามความประสงคAของผู#ขอย#ายส*งไปขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่รับย#าย
4.6 จัดทําบัญชีของผู#ขอย#ายแยกเปนรายบุคคลและรายโรงเรียน ข#อมูลค*าคะแนนการย#ายภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาและต*างเขตพื้นที่การศึกษา ตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองคAประกอบการย#าย
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งครู ของผู#ประสงคAขอย#าย เพื่อประกอบการพิจารณาย#ายกรณีปกติ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.7 แต* งตั้ งคณะกรรมการที่ เกี่ ย วข# อ งกั บ การย# า ยข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหน*งครู และประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งจัดทําบัญชีรายละเอียดการย#ายตามมติคณะกรรมการฯ เสนอขอ
อนุมัติย#ายและแต*งตั้งข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งครู ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบ ต*อ อกศจ.และขออนุมัติ ต*อ กศจ.ต*อไป
2.8 นํ าผลการอนุ มัติ ของ กศจ. เพื่ อตรวจสอบข# อมู ล ข# าราชกาครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ตํ า แหน* งครู และจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดข# อ มู ล ฯ ไปยั งสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เพื่ อ เสนอให# ผู# มี อํ า นาจ
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ตามมาตรา 53 แห*ง พรบ.ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2447และที่แก#ไขเพิ่มเติม ดําเนินการ
ออกคําสั่งแต*งตั้งและย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งครู
2.9 แจ# ง หน* ว ยงานที่ เกี่ ย วข# อ ง กรณี รั บ ย# า ยข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหน*งครู จากต*างเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการทําหนังสือส*งตัวไปโรงเรียนที่รับย#ายและรายงานการรับ
ตัวไปยังสํานักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาศึ กษาเดิม และกรณี ย#ายไปต*างเขตพื้ น ที่ ดํ าเนิ น การแจ#งโรงเรียนที่
ข#าราชการครูฯได#ย#ายแล#วส*งตัวไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
ผลการดําเนินการ
ที่

ตําแหนง

1 ครู

ย& า ยภ ายใน รั บ ย& า ย ต า ง ย& า ยออกตาง หมายเหตุ
เขตพื้นที่ฯ
เขตพื้นที่ฯ
เขตพื้นที่ฯ
49
44
32

5. การเปลี่ ย นตํ า แหนง/ย& า ย/โอน ข& า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงบุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑAและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 30 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีเปลี่ยนตําแหน*ง การย#าย และการโอนข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย#ายข#าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต*งตั้งให#ดํารงตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 29 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการโอนพนักงานส*วนท#องถิ่นและข#าราชการอื่น มาบรรจุและแต*งตั้งเปนข#าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เรื่อง การพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตําแหน*ง การย#าย และการโอนข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย# ายข# าราชการพลเรื อนสามั ญ ไปบรรจุ และแต* งตั้ งเปนข# าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน* ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)และรับโอนพนักงานส*วนท#องถิ่นและข#าราชการอื่น มาบรรจุ
และแต*งตั้งเปนข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายละเอียดองคAประกอบการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อสรรหาเพื่อเปลี่ยนตําแหน*ง การย#าย และการโอน
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย#ายข#าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต*งตั้งเปนข#าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)และรับโอนพนักงานส*วน
ท#องถิ่นและข#าราชการอื่น มาบรรจุและแต*งตั้งเปนข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กระบวนการดําเนินการ
5.1 เสนอ กศจ.เชียงราย เพื่อขออนุมัตินําตําแหน*งว*าง มาดําเนินการเปลี่ยนตําแหน*ง/ย#าย/โอน
กํ า หนดปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น การ และส* ว นที่ เกี่ ย วข# อ งกั บ การดํ า เนิ น การเปลี่ ย นตํ า แหน* ง /ย# า ย/โอน และ
ประชาสัมพันธAประกาศตําแหน*งว*าง เพื่อยื่นคําร#องขอฯ ตามปฏิทินที่กําหนด
5.2 เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน*ง/ย#าย/โอน ต*อสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย เพื่อดําเนินการประกาศแต*งตั้งคณะกรรมการฯ
5.3 รวบรวมคําร#องขอย#ายและเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ แยกประเภทคําร#องขอย#ายฯ
5.4 ประกาศรายชี่อผู#มีสิทธิ์เข#ารับการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน*ง/ย#าย/โอนฯ ตําแหน*งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5.5 ดําเนิ น การพิ จารณาเปลี่ ยนตํ าแหน*ง/ย#าย/โอนฯ และประกาศผลการพิ จารณาเปลี่ ย น
ตํ า แหน* ง/ย# า ย/โอนฯ เสนอรายละเอี ย ดข# อ มู ล ข# า ราชการครู ฯ ให# สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เชี ย งราย
ดําเนินการออกคําสั่งแต*งตั้ง(ย#าย) กรณีรับย#าย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 30
5.6 กรณีรับย#ายจากต*างเขตพื้นที่การศึกษา แจ#งรับรายงานตัวให#สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเดิมทราบ และกรณีย#ายไปต*างเขตพื้นที่ ดําเนินการส*งตัวไปเขตพื้นที่การศึกษาที่ได#รับย#าย
5.7 กรณีรับโอนฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 29 เสนอ กศจ.เชียงราย
ขออนุมัติรับโอนฯ ประสานวันรับโอน/ให#โอนสังกัดเดิม เพื่อดําเนินการออกคําสั่งรับโอนต*อไป
ผลการดําเนินการ
ที่

ตําแหนง

1 บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2)

ย&าย/โอน
ภายใน สพฐ

รับย&าย/โอน
ตาง สพฐ.

1

-

รับโอนพนักงาน หมายเหตุ
สวนท&องถิ่นและ
ข&าราชการอื่น
4

6. การคัดเลือกข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑA และวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลงวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต*งตั้งให#ดํารงตําแหน*งผู#อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต*งตั้งให#ดํารงตําแหน*งรองผู#อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 2 0 6 .6/ว 8 ลงวั น ที่ 2 6 เมษายน 2 5 6 2
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต*งตั้งให#ดํารงตําแหน*งรองผู#อํานวยการสถานศึกษา
และผู#อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19
กระบวนการดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธAประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต*งตั้งให#ดํารตําแหน*งฯ
และกําหนดการคัดเลือกฯ
6.2 แจ#งข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได#รับการคัดเลือกฯและกลุ*มงานที่เกี่ยวข#อง
ทราบ
6.3. ดํ าเนิ น การส* งตัว ข#าราชการครูฯไปสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาที่ ได# รับ การคั ดเลื อกฯ
(กรณี ย# า ยไปต* า งเขตพื้ น ที่ ) รายงานการส* ง ตั ว ให# สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทราบ
และรับรายงานตัวข#าราชการครูฯ(ได#รับคัดเลือกจากต*างเขตพื้นที่ฯ) แจ#งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต#นสังกัด
ข#าราชการครูฯที่ได#รับการคัดเลือกฯและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเกี่ยวกับการรับ
รายงานตัว
ผลการดําเนินงาน
ที่

ตําแหน*ง

1 ครู ไปดํารงตําแหน*งรอง
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
2 ครู ไปดํารงตําแหน*ง
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
3 รองผู#อํานวยการสถานศึกษา
ไปดํารงตําแหน*งผู#อํานวย
สถานศึกษา
4 ผู#อํานวยการสถานศึกษาไป
ดํารงตําแหน*งรองผู#อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 รองผู#อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไปดํารง
ตําแหน*งผู#อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวม

คั ด เลื อ ก ได# คั ด เลื อ ก ไ ด# คั ด เ ลื อ ก ไ ด# หมายเหตุ
ภ า ย ใน เข ต ต*างเขตพื้นที่ฯ อ อ ก ต* า ง เ ข ต
พื้นที่ฯ
พื้นทีฯ่
2
5
2

11

-

2

-

-

1

-

1

-

4

19

1
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7. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเข&ารับราชการเปJนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผู&ชวย
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑA และวิธีการที่กําหนด ดังนี้
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557
เรื่อง หลักเกณฑAและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต*งตั้งเข#ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน*งครูผู#ช*วย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต*งตั้งเข#ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน*งครูผู#ช*วย
กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปM พ.ศ. 2564
กระบวนการดําเนินงาน
7.1 ประชาสัมพันธAประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต*งตั้งให#ดํารตําแหน*งฯและ
กําหนดการคัดเลือกฯ
7.2 รับรายงานตัวผู#ได#รับการคัดเลือกฯ ส*งตัวไปโรงเรียนที่บรรจุและแต*งตั้งฯ
7.3 แจ# ง สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งรายเกี่ ย วกั บ การรายงานตั ว ฯและจั ด ส* งบั ญ ชี
รายละเอียดผู#ที่ได#รับการคัดเลือกฯ เพื่อให#ออกคําสั่งบรรจุและแต*งตั้งฯ
8.4 จัดส*งคําสั่งบรรจุและแต*งตั้งฯ ให#โรงเรียนที่บรรจุและแต*งตั้งพร#อมทั้งแจ#งให#โรงเรียนส*งตัว
ข#าราชการครูฯ ไปตรวจสอบประวัติพิมพAลายนิ้วมือที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ(ภูมิลําเนา)หรือสํานักงานพิสูจนA
หลักฐานจังหวัดเชียงราย และจัดส*งแบบพิมพAลายนิ้วมือ ให#สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 เพื่อดําเนินการส*วนที่เกี่ยวข#องต*อไป
ผลการดําเนินการ
ที่
1
2
3

ประเภท

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท#องถิ่น
นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
รวม

จํานวนที่ได&รับการ
บรรจุ
10
2
6
18

หมายเหตุ

8. การลาออกจากราชการ
โดยดําเนินการตามระเบียบและข#อกฎหมายที่กําหนด ดังนี้
1. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
และที่แก#ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว*าด#วยการลาออกจากราชการของข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2548
3. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ บํานาญข#าราชการ พ.ศ.2539และที่แก#ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข#าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก#ไขเพิ่มเติม
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กระบวนการดําเนินงาน
8.1 ผู#ประสงคAขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.
กําหนด) ต*อผู#บังคับบัญชา โดยให#ยื่นล*วงหน#าก*อนวันลาออกไม*น#อยกว*า 30 วัน กรณียื่นล*วงหน#าน#อยกว*า
30 วัน หากผู#มีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นว*ามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตเปนลายลักษณAอักษร
ให#ยื่นหนังสือลาออกจากราชการน#อยกว*า 30 วันก็ได#
8.2 หน*วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ
8.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นล*วงหน#าก*อนวันลาออก
ตามเกณฑAน#อยกว*า 30 วัน หรือไม*
8.4 เจ#าหน#าที่ดําเนินการตรวจสอบข#อมูลประกอบการนําเสนอผู#มีอํานาจ
1) กรณีดําเนินการทางวินัย
2) กรณีการลาศึกษาต*อ/การชดใช#ทุน
3) การเปน/ไม*เปนสมาชิก กบข.
8.5 เสนอผู#มีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไม*อนุญาตให#ลาออกจากราชการ
1) กรณี อ นุ ญ าตให# ล าออก ผู# มี อํ า นาจตามมาตรา 53 มี คํ า สั่ งอนุ ญ าตให# ล าออกจาก
ราชการ
2) กรณี ยับ ยั้งการอนุ ญ าตให#ลาออก ผู#มีอํานาจการลาออกมีคําสั่งยับ ยั้งการอนุ ญ าตให#
ลาออกเปนลายลักษณAอักษรให#เสร็จสิ้นก*อนวันขอลาออก
5.6 แจ#งให#ผู#ขอลาออกจากราชการทราบก*อนวันขอลาออกและหน*วยงานที่เกี่ยวข#อง
ผลการดําเนินงาน
ที่ ตําแหน*ง
1 ผู#อํานวยการสถานศึกษา
2 ครู
3 ลูกจ#างประจํา
รวม

จํานวนที่ลาออก
1
11
1
18

หมายเหตุ

จํานวนพนักงานราชการและลูกจ&างชั่วคราว ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหนง
พนักงานราชการ (ครูผู#สอน)
พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง)
พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาฯ)
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนคู*พัฒนาฯ)
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ)
บุคลากรคณิตศาสตรA

จํ า นวนตํ า แหนง
หมายเหตุ
ที่มีคนครอง
30
19
1
43
4
1
8

22
8
9
10
11
12

บุคลากรวิทยาศาสตรA
เจ#าหน#าที่เขต/ยาม/แม*บ#าน/พนักงานพิมพAดีด
ธุรการโรงเรียน 15,000
ธุรการโรงเรียน 9,000
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (LD)

ที่

ตําแหนง

13 ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
14 นักการภารโรง
15 ครูผู#ทรงคุณค*าแห*งแผ*นดิน

8
19
61
75
56
จํานวนตําแหนง
ที่มีคนครอง
4
70
4
403

หมายเหตุ

9. การจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ&างชั่วคราว จากเงินงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ให# ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามอัตราที่ได#รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให#สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว*าเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กําหนดและสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู
กระบวนการดําเนินงาน
1 ขั้นเตรียมการวางแผน ( S : Situation )
1.1 ศึกษา วิเคราะหA ตรวจสอบข#อมูลอัตราพนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราวที่ได#รับ
จัดสรร และข#อมูล 10 มิถุนายน
1.2 จัดเตรียมข#อมูลอัตรากําลังครูของสถานศึกษาเพื่อจัดทําการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงาน
ราชการและลูกจ#างชั่วคราวสําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑAที่ ก.ค.ศ.กําหนด
1.3 วิ เคราะหA ข# อมู ล การจั ด สรรอั ต ราพนั กงานราชการและลู กจ# า งชั่ วคราว ประจํ า ปM
งบประมาณ
2 ขั้นตอนวางแผนการดําเนินงาน ( P : Plan )
2.1 วางแผนและจั ด ทํ า ข# อ มู ล ของสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากํ า ลั งครู เกิ น เกณฑA ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
2.2 ประมาณค*าใช#จ*ายในการดําเนินการของคณะกรรมการ
3 ขั้นกําหนดแผนหรือจัดทําแผน ( D : Do )
3.1 แต*งตั้งคณะกรรมการและแจ#งสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราวประจําปM
3.2 ประสานกลุ* ม นโยบายและแผนเรื่ อ งอั ต ราและงบประมาณในการจ# า ง ประจํ า ปM
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให#มีอัตราตรงกับจํานวนที่มีอยู*จริง ก*อนจัดทําสัญญาจ#าง
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3.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังฯ เพื่อพิ จารณาจัดสรรอัตราพนักงาน
ราชการและลูกจ#างชั่วคราวในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑAที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให#กับสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังครูต่ํากว*าเกณฑA ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3.4 จัดทําสัญญาจ#างและคําสั่งจ#างผู#ปฏิบัติงานให#ราชการรายเดิมที่ผ*านการประเมินผล
การปฏิบัติงานและประสงคAจะรับการจ#างในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.5 แจ#งสถานศึกษารับ-ส*งตัวพนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราวที่ได#รับการพิจารณาจัดสรร
อัตรา
3.6 รายงานข#อมูลผู#ปฏิบัติงานให#ราชการ เพื่ อขอรับจัดสรรงบประมาณในการจ#างครั้งต*อไป
และขอรับงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการเลื่อนค*าตอบแทนประจําปMของพนักงานราชการ ให#กลุ*มนโยบายและแผน
3.7 รายงานข#อมูลในระบบ eMENSCR
4 ขั้นการติดตามและประเมินผล ( C : Check )
4.1 ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณในการจ#างกับกลุ*มนโยบายและแผน เพื่อให#มีความ
ต*อเนื่องในการเบิกจ*ายค*าตอบแทน
4.2 ประสานกลุ*มบริหารงานการเงินและสินทรัพยA สําหรับการเบิกจ*ายค*าตอบให#ตรงตาม
กับ ผู#ปฏิบัติงานให#ราชการจริง กรณีลาอออก ลาคลอด ฯลฯ
4.3 กําชับและติดตามสถานศึกษาเรื่องการมอบหมายงานให# กับ พนักงานราชการและ
ลูกจ#างชั่วคราวที่ได#รับจัดสรร ต#องให#ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคAของโครงการหรือตามบทบาทหน#าที่ของแต*ละ
ตําแหน*ง
4.4 แจ#งสถานศึกษา กรณีพนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราวลาออกทุกรณี ให#รายงาน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 เพื่ อ รายงานอั ต ราดั ง กล* า วให# สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ไม*ให#สรรหาอัตราทดแทนตามข#อสั่งการของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A : Action)
ติดตาม ตรวจสอบการจัดสรรอัตราและงบประมาณในการจ#างประจําปMงบประมาณ
เพื่อเตรียมการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานในปMงบประมาณถัดไป
ผลการดําเนินงาน
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได#รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราว จํานวน 403 อัตรา และพิจารณาจัดสรรเกลี่ยอัตรา
พนั ก งานราชการและลู ก จ# า งชั่ ว คราวในสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากํ า ลั งครู เกิ น เกณฑA ที่ ก.ค.ศ.กํ า หนด ให# กั บ
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว*าเกณฑA ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 23 อัตรา ดังนี้
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1. พิจารณาเกลี่ยตําแหน*งว*างพนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราว พิจารณาจัดสรรให# ดังนี้
ที่

เลขตําแหนง

ตําแหนง

โรงเรียน

1 จ1200727 นักการภารโรง
2 จ1200716 นักการภารโรง
3 จ2201490 นักการภารโรง

จํานวน
นักเรียน
(25 มิ.ย.64)
(คน)

อัตรา
กําลังฯ

พิจารณา
จัดสรรให&

170
226
124

-3
-3
-4

คืน สพฐ.
คืน สพฐ.
คืน สพฐ.

37
569

-1
-3

คืน สพฐ.
คืน สพฐ.

จํานวน
นักเรียน
(25 มิ.ย.64)
(คน)

อัตรา
กําลังฯ

พิจารณา
จัดสรรให&

บ#านห#วยไคร#
ชุมชนบ#านต#าตลาด
สมถวิลจิ นตมัย บ# าน
ห#วยแล#งฯ
บ#านกpอ
ปางหัดสหศาสตรA

4 จ2201464 นักการภารโรง
5 จ2201493 นักการภารโรง

ที่

เลขตําแหนง

ตําแหนง

โรงเรียน

6
7
8
9
10

จ2201479
จ2201459
จ1101130
จ1101117
พ302120

นักการภารโรง
นักการภารโรง
ครูวิกฤตฯ
ครูวิกฤตฯ
พนั ก งานราชการ
(ครูผู#สอน)
พนั ก งานราชการ
(ครูพี่เลี้ยง)

สันทรายงามวิทยา
บ#านทุ*งนาน#อย
บ#านใหม*โชคชัย
บ#านกpอ
บ#านรักแผ*นดิน

123
327
89
37
266

-1
0
-4
-1
1

คืน สพฐ.
คืน สพฐ.
คืน สพฐ.
คืน สพฐ.
คืนที่เดิม

บ#านห#วยเม็ง
(ประสาทวิทยA)

55

-3

คืนที่เดิม

11 พ100284

2. พิจารณาตัดโอนตําแหน*งพนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราว กรณีที่มีคนครองตําแหน*ง
โรงเรียนที่มีจํานวนพนักงานราชการและครูวิกฤต ตั้งแต* 2 คนขึ้นไป จํานวน 17 ตําแหน*ง ดังนี้
จํานวน
นักเรียน
(25 มิ.ย.64)
(คน)

อัตรา
กําลังฯ

1,428

-1

น.ส.กมลชนก วุฒิโอสถ

2 อนุบาลเชียงของ

1,428

-1

นายเจษฎา มุกประดับ

3 จําไฮบ#านเหล*า

53

-4

นางนวภัสรA อินตpะไชยวงคA

4 จําไฮบ#านเหล*า

53

-4

นายกอบกิจ เมืองอินทรA

5 บ#านม*อนปVายาง

103

-3

นางณิชาภา ราชเมืองมูล

6 บ#านม*อนปVายาง

103

-3

นายไทย สุภาเรือง

ที่
โรงเรียน
1 อนุบาลเชียงของ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

วุฒิ

พิจารณา
ตัดโอนให&

พรก.
(ครูผู&สอน)
พรก.
(ครูผู#สอน)

ค.บ.
(ปฐมวัย)

คงเดิม

พธ.บ.

คงเดิม

พรก.
(ครูผู#สอน)
พรก.
(ครูผู#สอน)

ค.บ.
(ปฐมวัย)

คงเดิม

บธ.บ.

คงเดิม

พรก.
(ครูผู#สอน)
พรก.

ค.บ.

(การสอน
ภาษาไทย)

(สารสนเทศ
คอมพิวเตอรA)
(ประถมศึกษา)

วท.บ.

คงเดิม
คงเดิม

25
ที่

โรงเรียน

จํานวน
นักเรียน
(25 มิ.ย.64)
(คน)

อัตรา
กําลังฯ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง
(ครูผู#สอน)

7 เพียงหลวง 16

280

1

น.ส.ณัฐณิชา ใจวังโลก

8 เพียงหลวง 16

280

1

น.ส.วิไลพรรณ ธรรมสอน

9 เพียงหลวง 16 (ร*มโพธิ์ทอง)

23

-2

นายณัฐวุฒิ อุปชัย

10 เพียงหลวง 16 (เล*าตาขาว)

103

-5

น.ส.จันทัปปภา แซ*ย*าง

11 เพียงหลวง 16 (เล*าตาขาว)

103

-5

นายกองภพ ทาแกง

พรก.
(ครูผู#สอน)
พรก.
(ครูผู#สอน)
ครูวิกฤตฯ

12 เพียงหลวง 16 (เล*าตาขาว)

54

-5

น.ส.กนกพิชญA บั้งเงิน

ครูวิกฤตฯ

13 เพียงหลวง 16 (พิทักษAไทย)

103

-5

น.ส.มาลินี วิศิษฏAโสทร

ครูวิกฤตฯ

14 บ#านห#วยโปVง

57

-2

น.ส.วรัมภรณA สุขแนบ

ครูวิกฤตฯ

15 บ#านห#วยโปVง

57

-2

น.ส.ช*อทิพยA บัวบาน

ครูวิกฤตฯ

16 บรรพตวิทยา

373

3

น.ส.สายฝน อุดมพล

ครูวิกฤตฯ

17 บรรพตวิทยา

373

3

น.ส.วิภาภัค กันตpะยา

ครูวิกฤตฯ

พรก.
(ครูผู#สอน)
ครูวิกฤตฯ

วุฒิ

พิจารณา
ตัดโอนให&

(วิทยาศาสตรA

การกีฬา)
ค.บ.
(ภาษาไทย)
ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

กศ.บ.
(ภาษาไทย)
ค.บ.
(ประถมศึกษา)

ค.บ.
(พลศึกษา)

ค.บ.
(ปฐมวัย)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

ค.บ.
(สังคมศึกษา)

กศ.บ.
(คณิตศาสตรA)

บธ.บ.
(คอมพิวเตอรA)

ค.บ.
(ปฐมวัย)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3. พิจารณาจัดสรรอัตราจ#างครูผู#ทรงคุณค*าแห*งแผ*นดิน ปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
อัตรา
จํานวน
ที่
โรงเรียน
เหตุผล
กําลังฯ นักเรียน
1 อนุบาลเชียงของ
เปนสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว*าเกณฑAและ
-4
1,433
เปนโรงเรียนหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
2 อนุบาลขุนตาล
เปนสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว*าเกณฑAและ
0
105
(ปVาตาล-เจดียA)
เปนโรงเรียนหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
3 บ#านสันหลวงสามัคคี เพื่อแก#ปXญหาครูตามสภาพจริง
-1
35
4 ชุมชนบ#านศรีดอนชัย เปนสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว*าเกณฑAและ
-3
121
เปนโรงเรียนหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
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10. การแตงตั้งข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู&ชวย ให&ดํารงตําแหนงครู
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยอนุมัติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได#มีคําสั่งแต*งตั้งครูผู#ช*วยให#ดํารงตําแหน*งครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 53 ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
นาย
นางสาว
นาง
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
ว*าที่ ร.ต.
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

โรงเรียน

ธนะกร
เจนจิรา
อรุณี
จักรกฤษณA
วิลาสินี
วัชชิราภรณA
ปริญญารักษA
ภัณฑิรา
พยุงศักดิ์
ชวัลกร
ปภาษิต
บัณฑิตา
กัลยา

แก#วคําปา
เทพทอง
สุรินธรรม
ยารังษี
พากุดเรือ
ปุVนทอง
จรเอ#กา
วงศAชัย
เตวิน
ขอนอาบ
อุทธิยา
ยอดวงคA
สมควร

พรทิวา
วทันยา
นภัสศรณA

ชมคํา
วงศAชัย
ลานนาพันธุA

พิมลวรรณ
กัญญณัท
กรกันยา
สุปรียA
วิภาวดี
ธัญวรัตนA
ชมพูนุท
อุษา
ปภัสรา

ศรีแห*งโคตร
ใจใหม*
จันทวงษA
ฝMปากเพราะ
ชมภูเทพา
วงศAใหญ*
นันทะแก#ว
บัวหลวง
ไชยลังการ

อนุบาลเชียงของ
บ#านทุ*งนาน#อย
อนุบาลเชียงของ
บ#านหัวเวียง(โกศัลยAวิทยA)
บ#านห#วยซ#อ
ชุมชนสถาน(ราษฎรAดรุณวิทยA)
บ#านดอนแยง
เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
ไตรมิตรวิทยา
อนุบาลเวียงแก*น
อนุบาลเวียงแก*น
อนุบาลเชียงของ
อนุบาลเชียงของ
อนุบาลเชียงของ
อนุบาลเชียงของ
บ#านเมืองกาญจนA
บ#านเมืองกาญจนA
บ#านเมืองกาญจนA
บ#านเมืองกาญจนA
บ#านสองพี่น#อง
ริมโขงวิทยา
เพียงหลวง 16
บรรพตวิทยา
บ#านห#วยหาน
สมถิวลจินตมัยบ#านห#วยแล#ง

วันที่แตงตั้งให&ดํารง
ตําแหนงครู
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63

27
ที่

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล

นางสาว จุฑาทิพยA
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาง

ปุณณาสา
ศิริมาศ
นพรัตนAนารี
สุรเศรษฐA
นราพร

นาย

กฤษฎา

นาย
นางสาว
นาง
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว

นฤเดช
ชลนิภา
นาตยา
พิมพAพิศา
มีนาพร
แก#วตา
อัญชลี
ลิขิต
สิริรัตนA
ศรัญดา
อังคาร
พงศAพัทธA
วีระเดช
หทัยรัตนA
สุดาวรรณ
เพ็ญญา
ณัฐชา
จีระพงศA
ณัฐวดี
วรัญญา

โรงเรียน
(ต.ช.ด.อนุสรณA)
สมถิวลจินตมัยบ#านห#วยแล#ง
ยะวัง
(ต.ช.ด.อนุสรณA)
ไชยลังการ
ไตรมิตรวิทยา
หมูก#อน
เพียงหลวง 16
ชะเต
ปอวิทยา
มาแดง
บ#านหนองบัวคํา
จิรสุนทรชัย แม*หลวงอุปถัมภAไทยคีรี
อนุบาลบ#านพระเนตร
ซาคุณ
(แก#วสุวรรณประสิทธิ์)
สุริยะวงคA
อนุบาลเชียงของ
บุญเสงี่ยม
บ#านราษฎรAภักดี
ศรีอักษรานุกูล ศรีดอนไชยวิทยา
เทพบํารุง
บ#านบ*อแสง
เลาเงิน
บ#านแม*ต๋ํากลาง
ปXนสุวรรณA
อนุบาลเวียงแก*น
ยะตั๋น
บ#านน้ําจํา
คิดตาโย
แม*หลวงอุปถัมภAไทยคีรี
ตาปXญโญ
อนุบาลเชียงของ
จอมปKอ
บ#านเมืองกาญจนA
ธรรมยศ
บ#านเมืองกาญจนA
กาบกรณA
ริมโขงวิทยา
ค#ายา
บ#านขุนห#วยไคร#
จัดคน
ปางหัดสหศาสตรA
ถุงสายแก#ว
บ#านห#วยคุ
คนต่ํา
บ#านทรายทอง
ปNนตาสาร
บรรพตวิทยา
ฝาเรือนดี
อนุบาลเชียงของ
สิมมา
อนุบาลเชียงของ
ณ น*าน
อนุบาลบ#านพระเนตร

วันที่แตงตั้งให&ดํารง
ตําแหนงครู
1 พ.ย. 63
19 ต.ค. 63
16 พ.ย. 63
12 พ.ย. 63
23 พ.ย. 63
28 พ.ย. 63
17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 64
17 ม.ค. 64
6 ก.พ. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
7 มิ.ย. 64

28
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

วันที่แตงตั้งให&ดํารง
ตําแหนงครู

(แก#วสุวรรณประสิทธิ์)
53 นาง

นภัสชญา

เมืองมูล

อนุบาลเชียงของ

23 ส.ค. 64

9. การจัดทําวาระ อกศจ./กศจ. เชียงราย ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได#รวบรวมวาระนําเสนอที่ประชุม อกศจ./กศจ.เชียงราย เพื่อพิจารณาให#ความเห็นชอบและอนุมัติตามลําดับ
จํานวน 92 เรื่อง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
ที่
7
8
9
10
11

เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธA 2564
มีนาคม 2564
เดือน
เมษายน 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

กศจ.ชร. ครั้งที่
10/2563
11/2563
12/2563
1/2564
2/2564
3/2564
กศจ.ชร. ครั้งที่
4/2564
5/2564
6/2564
7/2564
8/2564
รวม

จํานวนเรื่อง
14
6
9
8
11
8
จํานวนเรื่อง
12
8
6
7
3
92

หมายเหตุ

หมายเหตุ

11. งานแตงตั้ ง ผู& รั ก ษาการในตํ า แหนงผู& อํ า นวยการสถานศึ ก ษา กรณี ที่ ไมมี ผู& ดํ า รงตํ า แหนงหรื อ มี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได&
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได#เสนอแต*งตั้งผู#รักษาการในตําแหน*งผู#อํานวยการสถานศึกษา เพื่อการบริหารงานที่ต*อเนื่องของสถานศึกษา
จํานวน 27 โรงเรียน ดังนี้
ที่
1

เดือน
ตุลาคม 2563

จํานวนโรงเรียน
2

2

ธันวาคม 2563

2

3

กุมภาพันธA 2564

3

หมายเหตุ
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 709/2563
(ลว 20ต.ค.63)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 881/2563
(ลว 23ธ.ค.63)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 68/2564
(ลว 1ก.พ.64)

29

4

เมษายน 2564

1

5

กรกฎาคม 2564

1

6

สิงหาคม 2564

1

7

กันยายน 2564

17

รวม

คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 78/2564
(ลว 5ก.พ.64)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 195/2564
(ลว 9เม.ย.64)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 365/2564
(ลว 7ก.ค.64)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 445/2564
(ลว 24ส.ค.64)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 516/2564
(ลว 14ก.ย.64)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 554/2564
(ลว 17ก.ย.64)
คํ า สั่ ง ศธจ.ชร. ที่ 591/2564
(ลว 30ก.ย.64)

27

12. การชวยราชการของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได#พิจารณาอนุมัติข#าราชการการครู
ช*วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ.เชียงราย และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพิจารณาอนุญาตให#ข#าราชการครูช*วยราชการต*างเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 13 ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นางสาวเจมจิรา สีใจ
นายสุรพงศA ศิริวงศAทอง
นางสุกัญญา ยาวิลาศ
นางสาวจุไรรัตนA อินตpะนนทA
นางสาวอัญชลี ยะตั๋น

6

นายรัตนA สุทธศิลปs

7
8

นางสาวจุราพร ภูมิสายดร
นางอําพร จอมคํา

9

นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา

10 นางสาวรุ*งนภา ชุ*มเชื้อ

ตําแหนง
ครู โรงเรียนบ#านห#วยคุ
ครู โรงเรียนบ#านรักแผ*นดิน
ครู โรงเรียนบ#านร*องแช*
ครู โรงเรียนวัดบุญญราศี
ครู โรงเรียนบ#านน้ําจํา
สพป.เชียงราย เขต 3
ค รู โ ร ง เรี ย น แ ม* ห ล ว ง
อุปถัมภAไทยคีรี
ครู โรงเรียนบ#านหนองเสา
ครู โรงเรียนวัดพระเกิด
คงคาราม
รอง ผอ.สพป.แม* ฮ* อ งสอน
เขต 1
ครู โรงเรี ย นบ# า นสั น หลวง
สามัคคี

ชวยราชการ
บ#านร*องแช*
เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
บ#านดอนไชย
ศรีดอนไชยวิทยา
บ#านเกี๋ยง

หมายเหตุ
21 ต.ค. 63
26 ต.ค. 63
6 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63
11 พ.ย. 63

ศรีดอนไชยวิทยา

2 ก.พ. 64

สันสะลีกวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2

2 ก.พ. 64
27 พ.ค. 64

สพป.เชียงราย เขต 4

30 มิ.ย. 64

บ#านหนองเสา

5 ก.ค. 64
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ที่ ชื่อ – สกุล
11 นางสาวสุกานดา บุดดี
12 นางจิตรา สมปาน
13 นางพรทนา เชื้อเมืองพาน

ตําแหนง
ครู โรงเรียนสมถวิลจิน ตมัย
บ#านห#วยแล#ง(ตชด.อนุสรณA)
ครู โรงเรียนบ#านห#วยคุ
ครู โรงเรียนบ#านห#วยน้ําราก
สพป.เชียงราย เขต 3

ชวยราชการ
บ#านไทยสมบูรณA

หมายเหตุ
29 ก.ค. 64

สพป.เชียงราย เขต 2
บ#านแม*เปา

9 ก.ย. 64
20 ก.ย. 64

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานบําเหน็จความชอบ
การเลื่อนเงินเดือนข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การให#ข#าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึกษา ได#รับ การเลื่อนเงิน เดือ นในอัต ราที่สูงขึ้น เพื่อเปนการให#บํา เหน็จ ความชอบ
แก*บุคลากรผู#ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต*อประเทศชาติ การเลื่อนเงินเดือนข#าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจึงถือเปนสิทธิที่ทุกคนควรที่จะได#รับบําเหน็จความชอบประจําปMจากผลการปฏิบัติงาน
โดยคํา นึงถึงความดีความชอบ ความอุต สาหะ ความสามารถ ความประพฤติในการรักษาวินัย ข#าราชการ
และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนข#าราชการตามหลักเกณฑAและวิธีการที่องคAกรกลางบริหารงานบุคคล
กําหนด ซึ่งการดําเนินการดังกล*าวมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑAให#ถือปฏิบัติมากมาย มีความยุ*งยากซับซ#อน
และต#อ งดํา เนิน การบนพื้น ฐานของความถูก ต#องและบริสุท ธิ์ยุติธ รรม โดยในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ* มบริห ารงานบุ คลลได#ดํ าเนิ นการเลื่อนเงิน เดือนข#าราชการ และเลื่อนขั้ น ค*าจ# างลู กจ#างประจํา เสร็จสิ้ น
เรียบร#อยแล#ว ตามรายละเอียดดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือนข&าราชการ และคาจ&างลูกจ&างประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
กลุ*มบริหารงานบุคคลได#ดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด* ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 1008 ลงวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธA 2564 เรื่ อ ง ซั ก ซ# อ มการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ข#าราชการและเลื่อนขั้นค*าจ#างลูกจ#างประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) โดยสรุปผลการดําเนินการได#ดังนี้
1.1 ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,276 ราย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให#สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลื่อนเงินเดือน
อัตราร#อยละ 3.00 ของเงินเดือนข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู*จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
กลุมที่ 1 ข#าราชการที่ได#รับเงินเดือน อันดับครูผู#ช*วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ที่มีตัวอยู*จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ที่

ตําแหน*ง

1
2
3
3
4

รองผู#อํานวยการสถานศึกษา
ข#าราชการสายงานการสอน
รอง ผอ.สพท.
ศึกษานิเทศกA
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(ราย)
16
1,115
3
13
125
1,272

เงินเดือนรวม
วงเงินเลื่อนเงินเดือน
(1 มีนาคม 2564)
ร#อยละ 3.00 (บาท)
520,910
15,627.12
42,151,080
1,264,532.40
191,280
5,738.40
496,430
14,793.61
5,812,740
4,166.40
49,172,440
1,475,173.20
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ตารางสรุปรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมที่ 1
ที่

ผลการประเมิน

1. รองผู#อํานวยการสถานศึกษา
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

อัตราร#อยละที่เลื่อนเงินเดือน
ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
รวม

2. ข#าราชการสายงานการสอน
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี
4 ระดับพอใช#
5 ระดับปรับปรุง
6 คุณสมบัติไม*ครบ

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
ร#อยละ 1.50 - 1.99
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน

3. รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 ระดับดีเด*น
ร#อยละ 3.00 - 6.00
2 ระดับดีมาก
ร#อยละ 2.50 - 2.99
3 ระดับดี
ร#อยละ 2.00 - 2.49

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49

4,710
11,860
0
16,570

16

1,115

3
13

รวม
ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49

4
12

3

รวม

5. ผู#อํานวยการสถานศึกษา
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

จํานวนเงินที่ใช# (บาท)

482
591
41
1

รวม

4. ศึกษานิเทศกA
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

จํานวน (ราย)

13
111
14

รวม
125
รวมวงเงินที่ใช#เลื่อนทั้งสิ้น
วงเงินเลือนเงินเดือนร#อยละ 3.00 (บาท)
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ

648,014.49
582,870
31,784.65
590
0
0
1,263,259.14
5,678.41
0
0
5,678.41
16,610
0
0
16,610
159,176.37
13,870
0
173,046.37
1,475,163.92
1,475,173.20
6.66
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กลุมที่ 2 กลุ*มที่ 2 ข#าราชการที่ได#รับเงินเดือน อันดับครูผู#ช*วย คศ.4 และ คศ.5 ที่มีตัวอยู*จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม
2564
จํานวน
(ราย)

ที่

ตําแหน*ง

1
2
3

ข#าราชการสายงานการสอน
ศึกษานิเทศกA
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

2
1
1
4

เงินเดือนรวม
วงเงินเลือนเงินเดือน
(1 มีนาคม 2564)
ร#อยละ 3.00 (บาท)
113,760
3,412.80
55,540
1,666.20
76,800
2,304.00
246,100
7,383.00

ตารางสรุปรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมที่ 2
ที่

ผลการประเมิน

1. ข#าราชการสายงานการสอน
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

อัตราร#อยละที่เลื่อนเงินเดือน
ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49

2

1
รวม

3. ผู#อํานวยการสถานศึกษา
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

จํานวนเงินที่ใช# (บาท)

1
1
รวม

2. ศึกษานิเทศกA
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

จํานวน
(ราย)

1
1

รวม
1
รวมวงเงินที่ใช#เลื่อนทั้งสิ้น
วงเงินเลือนเงินเดือนร#อยละ 3.00 (บาท)
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ

1,920.00
1,490.00
0.00
3,410.00
0.00
1,670.00
0.00
1,670.00
2,295.76
0
0
2,295.76
7,375.76
7,383.00
4.90
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1.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน 35 ราย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให# สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา ร#อยละ
2.99 อีกร#อยละ 0.01 จะนําไปจัดสรรตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
วงเงินส*งคืนสพฐ.
เงินเดือนรวม
วงเงินเลื่อนเงินเดือน
จํานวน (ราย)
(1 มีนาคม 2564)
ร#อยละ 2.99 (บาท)
ร#อยละ 0.01 (บาท)
35
1,055,660
31,564.23
105.57
ตารางสรุปรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ที่
1
2
3
4
5
6

ผลการประเมิน
ระดับดีเด*น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช#
ระดับปรับปรุง
คุณสมบัติไม*ครบ

อัตราร#อยละที่เลื่อนเงินเดือน
จํานวน (ราย)
ร#อยละ 3.00 - 6.00
18
ร#อยละ 2.50 - 2.99
17
ร#อยละ 2.00 - 2.49
ร#อยละ 1.50 - 1.99
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน
รวม
35
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ

จํานวนเงินที่ใช# (บาท)
19,900
11,660
0
0
0
0
31,560
4.23

1.3 ลูกจ&างประจํา จํานวน 36 ราย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให#เลื่อนขั้นค*าจ#าง 1 ขั้นได#ไม*เกินโควตาร#อยละ 15
ของจํานวนลูกจ#างประจํา ที่มีตัวอยู*จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เฉพาะจํานวนเต็ม โดยรวมผู#ที่ได#รับค*าตอบแทนพิเศษ
ร#อยละ 4 (1 ขั้น) อยู*ในโควตานี้ด#วย สําหรับการปXดเศษของโควตา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะแจ#งให#ทราบในภายหลัง
ตารางสรุปรายละเอียดการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจ&างลูกจ&างประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
จํานวน
คน
36

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
โควตา
ค*าจ#างรวม
15%
(ต*อเดือน)
5.40
1,073,880

1.3.1 เลื่อนขั้นค*าจ#าง 1 ขั้น
1.3.2 เลื่อนขั้นค*าจ#าง 0.5 ขั้น

ใช#เงินเลื่อนขั้น
ค*าจ#าง
22,680
จํานวน 5 ราย
จํานวน 31 ราย
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2. การเลื่อนเงินเดือนข&าราชการ และคาจ&างลูกจ&างประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
กลุ*มบริหารงานบุคคลได#ดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด*วนที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 453 ลงวัน ที่ 1 กั น ยายน 2564 เรื่อง ซักซ# อมการเลื่อนเงิน เดือน/ค*าจ# าง/
ค*าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) โดยสรุปผลการดําเนินการได#ดังนี้
2.1 ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,262 ราย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให#สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลื่อนเงินเดือน
อัตราร#อยละ 3.00 ของเงินเดือนข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู*จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
กลุมที่ 1 ข#าราชการที่ได#รับเงินเดือน อันดับครูผู#ช*วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ที่มีตัวอยู*จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
ที่

ตําแหน*ง

1
2
3
3
4

รองผู#อํานวยการสถานศึกษา
ข#าราชการสายงานการสอน
รอง ผอ.สพท.
ศึกษานิเทศกA
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(ราย)
17
1,103
2
11
125
1,258

เงินเดือนรวม
วงเงินเลื่อนเงินเดือน
(1 มีนาคม 2563)
ร#อยละ 3.00 (บาท)
576,760
17,302.80
42,788,140
1,283,644.20
124,120
3,723.60
445,570
13,367.10
5,963,020
178,890.60
49,897,610
1,496,928.30

ตารางสรุปรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมที่ 1
ที่

ผลการประเมิน

1. รองผู#อํานวยการสถานศึกษา
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

อัตราร#อยละที่เลื่อนเงินเดือน
ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
รวม

2. ข#าราชการสายงานการสอน
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี
4 ระดับพอใช#
5 ระดับปรับปรุง
6 คุณสมบัติไม*ครบ

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
ร#อยละ 1.50 - 1.99
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน
รวม

3. รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 ระดับดีเด*น
ร#อยละ 3.00 - 6.00

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงินที่ใช# (บาท)

7
10

9,550.00
9,710.00

17

19,260.00

534
546
22
1

723,745.42
542,500.57
12,340.00
560.00

1,103

1,279,145.99

2

3,853.87

35
ที่
2
3

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
ระดับดี

อัตราร#อยละที่เลื่อนเงินเดือน

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงินที่ใช# (บาท)

ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
รวม

4. ศึกษานิเทศกA
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

2

3,853.87

11

14,310.00

11

14,310.00

121
4

176,030.77
4,320.00

รวม
125
รวมวงเงินที่ใช#เลื่อนทั้งสิ้น
วงเงินเลือนเงินเดือนร#อยละ 3.00 (บาท)
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ

180,350.77
1,496,920.63
1,496,928.30
5.52

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
รวม

5. ผู#อํานวยการสถานศึกษา
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49

กลุมที่ 2 กลุ*มที่ 2 ข#าราชการที่ได#รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 ที่มีตัวอยู*จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
ที่

ตําแหน*ง

1
2

ข#าราชการสายงานการสอน
รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ศึกษานิเทศกA
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

3
4

จํานวน
(ราย)
2

เงินเดือนรวม
วงเงินเลือนเงินเดือน
(1 กันยายน 2563) ร#อยละ 3.00 (บาท)
117,170
3,515.10

1

62,580

1,877.40

1
1
5

57,210
76,800
313,760

1,716.30
2,304.00
9,412.80
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ตารางสรุปรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมที่ 2
ที่

ผลการประเมิน

1. ข#าราชการสายงานการสอน
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

อัตราร#อยละที่เลื่อนเงินเดือน
ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49

4,730.00

2

4,730.00

1

2,270.00

1

2}270.00

1

2,410.00

1

2,410.00

1

0.00

รวม
1
รวมวงเงินที่ใช#เลื่อนทั้งสิ้น
วงเงินเลือนเงินเดือนร#อยละ 3.00 (บาท)
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ

0.00
9,410.00
9,412.80
2.80

2. รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 ระดับดีเด*น
ร#อยละ 3.00 - 6.00
2 ระดับดีมาก
ร#อยละ 2.50 - 2.99
3 ระดับดี
ร#อยละ 2.00 - 2.49
รวม
ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
รวม
3. ผู#อํานวยการสถานศึกษา
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

จํานวนเงินที่ใช# (บาท)
2

รวม

2. ศึกษานิเทศกA
1 ระดับดีเด*น
2 ระดับดีมาก
3 ระดับดี

จํานวน
(ราย)

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
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2.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน 37 ราย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให# สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา ร#อยละ
2.99 อีกร#อยละ 0.01 จะนําไปจัดสรรตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินเดือนรวม
(1 กันยายน 2564)
1,131,550

จํานวน (ราย)
37

วงเงินส*งคืนสพฐ.
ร#อยละ 0.01 (บาท)
105.57

วงเงินเลื่อนเงินเดือน
ร#อยละ 2.99 (บาท)
33,833.35

ตารางสรุปรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค. (2)
ที่
1
2
3
4
5
6

ผลการประเมิน
ระดับดีเด*น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช#
ระดับปรับปรุง
คุณสมบัติไม*ครบ

อัตราร#อยละที่เลื่อนเงินเดือน

จํานวน (ราย)

ร#อยละ 3.00 - 6.00
ร#อยละ 2.50 - 2.99
ร#อยละ 2.00 - 2.49
ร#อยละ 1.50 - 1.99
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน
ไม*ได#เลื่อนเงินเดือน

จํานวนเงินที่ใช# (บาท)

28
9

27,680
6,150
0
0
0
0
33,830
3.35

รวม
37
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ

2.3 ลูกจ&างประจํา จํานวน 35 ราย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดให#การเลื่อนขั้นค*าจ#างลูกจ#างประจํา
รวมทั้งปM 2 ขั้น ไม*เกินโควตาร#อยละ 15 ของจํานวนลูกจ#างประจํา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 และวงเงินที่ใช#
เลื่อนขั้นเงินเดือนไม*เกิน ร#อยละ 6 ของอัตราค*าจ#างลูกจ#างประจําที่ครองอยู* ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
ตารางสรุปรายละเอียดการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจ&างลูกจ&างประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
จํานว
น
คน
36

โควตา

ค*าจ#างรวม

15%

(ต*อเดือน)

5.40

1,073,88
0

ใช#เงิน

22,680

2.3.1 เลื่อนขั้นค*าจ#าง 1 ขั้น

จํานว
น
คน
35

ค*าจ#างรวม

วงเงิน 6%

วงเงินเลื่อนขั้น

(ต*อเดือน)

ของค*าจ#างรวม

ค*าจ#าง

1,067,45
0

64,047.00

41,367

จํานวน 35 ราย

ใช#เงิน

คงเหลือ

39,050

2,317
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งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1. งานทะเบียนประวัติ
บั น ทึ กรายการใน ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 เกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นเงิน เดื อนข# า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ#างประจําในสังกัด ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
บุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2)
ลูกจ#างประจํา
เกษียณอายุราชการปM 64 (ครู)
เกษียณอายุราชการ (ลูกจ#างประจํา)
การเลื่อนวิทยฐานะ

จํานวน/ราย
1,283
35
36
79
2
84

หมายเหตุ

กระบวนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ข# าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาและลูกจ#างประจํา กรอกรายละเอีย ดข#อมู ลเบื้ องต# น
เกี่ยวกับของตนเองพร#อมลงลายมือชื่อหรือแจ#งรายการเปลี่ยนแปลงข#อมูลประวัติใน จัดส*งทะเบียนประวัติ
จํานวน 54 ราย
1.2 เจ#าหน#าที่นําข#อมูลที่ได#
1.2.1 เก็บไว#ในแฟKมประวัติ
1.2.2 เก็บไว#ในคอมพิวเตอรA (ระมัดระวังเกี่ยวกับการคุ#มครองข#อมูลส*วนบุคคลด#วย)
1.2.3 ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต#องหรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติบันทึกข#อมูล
ลงใน ก.พ.7 /สมุดประวัติ/ก.ค.ศ.16
1.2.4 ตรวจรายละเอียดความถูกต#องหรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทึกข#อมูลลงใน
ก.พ.7 /สมุดประวัติ /แฟKมประวัติ / ก.ค.ศ.16
1.2.5 เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว#เปนความลับในที่ปลอดภัย
1.2.6 นําข#อมูลไปใช#ในการบริหารงานบุคคล
1.2.7 ซ*อมแซมส*วนที่ชํารุดเสียหาย/ทําขึ้นใหม*ตามสภาพ
2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ จํานวน 12 ราย โดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
2.1. ผู#ที่ต#องการเปลี่ยนแปลงประวัติเสนอคําร#องตามลําดับ
2.1.2. ผู#บังคับบัญชาชั้นต#นเสนอผู#มีอํานาจเหนือขึ้นไป
2.1.3. เจ#าหน#าที่ สพป.ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข#อง
1 ทะเบียนสมรส (คร.3)
2 ทะเบียนหย*า (คร.7)
3 เอกสารขอเปลี่ยนชื่อตัว (ทร.3)
4 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ทร.4)
5 ทะเบียนบ#าน (ทร.14)
2.1.4. เสนอผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ
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2.1.5. เปลี่ยนแปลง บันทึกข#อมูลลงใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16/สมุดประวัติ/ทะเบียนประวัติ
2.1.6. แจ#งหน*วยงานที่เกี่ยวข#อง
3. การขอแก#ไข วัน เดือน ปMเกิด องข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 ราย
3.1 ผู# มี ความประสงคA ขอแก# ไขวั น เดื อน ปM เกิ ด ยื่ น คํ าขอตามแบบที่ กํา หนดโดยแนบเอกสารต* อ
ผู#บังคับบัญชาตามลําดับตรวจสอบ ประกอบด#วย สูติบัตรหรือทะเบียนการเกิด และเอกสาร
โดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
3.1.1 ทะเบียนบ#าน (ทร.14)
3.1.2 หลักฐานทางการศึกษา
3.1.3 หลักฐานทางทหาร
3.1.4 หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปMเกิด
3.1.5 หลักฐานอื่นๆ ของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปMเกิด โดยชัดเจน
3.1.6 หลักฐานพี่น#องร*วมมารดา
3.2 เจ#าหน#าที่ตรวจสอบความถูกต#อง
3.3 นําเสนอผู#บังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงผู#มีอํานาจ
3.4 ดําเนินการแก#ไขในทะเบียนประวัติ ถ#าได#รับอนุญาต
3.5 แจ#งหน*วยงานที่เกี่ยวข#องเพื่อดําเนินการแก#ไข
4. การขอปรับวุฒิและเพิ่มวุฒิการศึกษาของข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ราย
เปนการดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนของข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให# ได#รับเงินเดือน
หรือปรับ ปรุงการกําหนดตํ าแหน* งเลื่อนและแต* งตั้ งให# ดํ ารงตําแหน* งในกรณี ที่ได# รับ คุณ วุ ฒิ ที่เพิ่ มขึ้ น โดยมี
กระบวนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ข# า ราชการที่ ได# รั บ วุ ฒิ ที่ สู ง ขึ้ น ทํ า บั น ทึ ก เสนอผู# บั ง คั บ บั ญ ชา ภายใน 60 วั น นั บ แต* วั น ที่
สถานศึกษาออกหนังสือรับรองแสดงว*าสําเร็จการศึกษา
4.2 ผู#บังคับบัญชาตรวจหลักฐานการศึกษาและวุฒิที่สําเร็จว*าเปนวุฒิการศึกษาที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.
รับรองให#เปนวุฒิทางการศึกษาหรือไม*
4.3 หากมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ก.ค.หรื อ ก.ค.ศ.กํ า หนด ให# ผู# มี อํ า นาจตามมาตรา 53 แห* ง
พระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดําเนินการออกคําสั่งปรับวุฒิ
4.4 แจ#งกลุ*ม/กลุ*มงานที่เกี่ยวข#อง
5.การจั ด ทํ า แฟK ม ทะเบี ย นประวั ติ ข องข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาบรรจุ ใ หม*
จํานวน 15 ราย ทะเบี ยนประวัติ หมายถึง บัน ทึ กประวัติโดยย*อ และแฟK มประวัติของข# าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึ กษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต* วัน เริ่มปฏิบั ติราชการ จนถึงวัน พ#น จากราชการ
ทั้งในระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกสA โดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
5.1 ผู#บรรจุเข#ารับราชการใหม*ต#องเตรียมเอกสารในการจัดทําทะเบียนประวัติได#แก*
5.1.1 แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข#ารับราชการหรือ แบบใบสมัครสอบแข*งขันเพื่อ
บรรจุแต*งตั้งข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล#วแต*กรณี จํานวน 1 ชุด
5.1.2 ใบรายงานตัวเข#ารับราชการ จํานวน 1 ฉบับ
5.1.3 คําสั่งแต*งตั้งให#ดํารงตําแหน*ง
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5.1.4 หนังสือส*งตัวผู#ซึ่งจะบรรจุเข#ารับราชการไปพิมพAลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความประพฤติยัง
สถานีตํารวจที่ข#าราชการผู#นั้นมีภูมิลําเนาอยู*(ตามสําเนาทะเบียนบ#าน)
5.1.5 สําเนาทะเบียนบ#าน จํานวน 1 ฉบับ
5.1.6 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
5.1.7 ใบรับรองแพทยA (ระบุหมู*โลหิตด#วย) จํานวน 1 ฉบับ
5.1.8 รู ป ถ* า ยขนาด 3 x 4 ซ.ม. การแต* ง กาย ใช# เ ครื่ อ งแบบข# า ราชการไม* ต# อ งประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณAและแถบสีต*างๆ จํานวน 4 รูป
5.1.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถ#ามี)
5.1.10 สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบับ (ถ#ามี)
5.1.11 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (ถ#ามี)
2. เจ#าหน#าที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ต#องใช#สําหรับจัดทําทะเบียนประวัติผู#บรรจุใหม*
2.1 แฟKมประวัติข#าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
2.2 ก.ค.ศ.16 จํานวน 1 ฉบับ
2.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู#รับบําเหน็จตกทอด จํานวน 1 ฉบับ
2.4 หนังสือแสดงเจตนารมระบุตัวผู#รับเงินช*วยพิเศษกรณีข#าราชการถึงแก*ความตาย จํานวน 1 ฉบับ
3. เจ#าหน#าที่ทะเบียนประวัติอธิบายการกรอกข#อมูลใน ก.ค.ศ.16 ให#ผู#บรรจุเข#ารับราชการ
4. เจ# าหน# าที่ ท ะเบี ย นประวั ติ ต รวจสอบความถู กต# อง และบั น ทึ กข#อมู ล ในส* วนเจ# าหน# าที่ และเก็ บ
เอกสารที่เกี่ยวข#องในแฟKมประวัติข#าราชการ เสนอหัวหน#าส*วนราชการลงนามใน ก.ค.ศ.16 จํานวน 1 ชุด
6.1 งานดําเนินการเกี่ยวกับแฟKมประวัติข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการ
ทุกกรณี จํานวน 4 ราย โดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
6.1.1 เมื่อได#รับคําสั่งลาออกจากราชการ ตรวจสอบความถูกต#อง
6.1.2 ประสานขอทราบวั น ลาหยุด ราชการทั้ งปM ในปM ที่ล าออกจากราชการแล# วนํ า มากรอกวัน ลา
ในแฟKมประวัติ
6.1.3 กรอกรายละเอี ยดใน ก.พ.7 รายการข# อ 13 ตําแหน* งและอั ตราเงิน เดื อนต* อจากราชการ
สุดท#ายโดยเริ่มกรอก วัน เดือน ปM ที่ลาออกจากราชการ ช*องตําแหน*งและอัตราเงินเดือน กรอกคําว*าลาออก
จากราชการด#วยเหตุ แล#วกรอกช*องเอกสารอ#างอิง จะกรอกข#อมูลตามคําสั่งลาออก
6.1.4 มอบเอกสารให#กลุ*มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพยAไปดําเนินการในส*วนที่เกี่ยวข#อง
6.1.5 เก็บที่กลุ*มบริหารงานการเงินและสินทรัพยA เพื่อส*งกรมบัญชีกลาง
6.1.6 สําเนาเรื่องและใบรับรองทวีคูณ รวบรวมเก็บไว#
6.2 กรณีถึงแก*กรรม จํานวน 3 ราย โดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
6.2.1 เมื่อได#รับใบมรณะบัตร
6.2.2 ประสานขอทราบวัน ลาหยุ ด ราชการทั้ งปM ในปM ที่ ถึงแก*กรรมแล# วนํ ามากรอกวั น ลาในแฟK ม
ประวัติ
6.2.3 กรอกรายละเอี ย ดใน ก.พ.7 รายการข#อ 13 ตํ าแหน* งและอัต ราเงิน เดื อนต* อจากรายการ
สุดท#าย โดยเริ่มกรอกวัน เดือน ปM ถึงแก*กรรม ช*องตําแหน*งและอัตราเงินเดือน กรอกคําว*าถึงแก*กรรมด#วยโรค
(ระบุในใบมรณะบัตร) ถึงแก*กรรมแล#วกรอกช*องเอกสารอ#างอิง ตาม มรณะบัตรเลขที่......วัน....เดือน....พ.ศ
.......ณ......... อําเภอ..........จังหวัด.........
6.2.4 มอบเอกสารให#กลุ*มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพยAไปดําเนินการในส*วนที่เกี่ยวข#อง

41
6.2.5 เก็บที่กลุ*มบริหารงานการเงินและสินทรัพยAเพื่อจัดส*งกรมบัญชีกลาง
6.2.6 สําเนาเรื่องและใบรับรองทวีคูณ รวบรวมไว#
7. งานดําเนินการเกี่ยวกับบริการสําเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16
ผู#มีสิทธิขอสําเนา ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 และแฟKมประวัติข#าราชการและลูกจ#างประจํา
7.1 ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.2 ข#าราชการบํานาญ
7.3 ลูกจ#างประจําส*วนราชการ
การขอคัดสําเนา ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ.16
1. ขั้นตอนการขอคัดสําเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16
1.1 ผู#ประสงคAขอคัดสําเนากรอกเอกสารทะเบียนคุมการยืม ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ. 16 (กรณี ไม*ได#มา
ด#วยตนเอง ต#องมีหนังสือมอบฉันทะ การขอคัดสําเนามายืนให#กับทางเจ#าหน#าที่)
1.2 เจ#าหน#าที่ตรวจสอบเอกสาร
1.3 นํ า ก.พ. 7 ตั ว จริ งให# ผู# ป ระสงคA ข อยื ม โดยบุ ค คลที่ นํ า ก.พ. 7 ตั ว จริ งออกไปต# อ ง วางบั ต ร
ประจําตัวข#าราชการเอาไว#ที่เจ#าหน#าที่
1.4 การนํา ก.พ. 7 ที่คัดสําเนาเสร็จมาคืน เจ#าหน#าที่ตรวจสอบ แล#วรับรองสําเนาส*งคืนสําเนาคืนให#ผู#
ประสงคAขอคัดสําเนา
1.5 การตรวจสอบ ก.พ. 7 ถูกต#องครบทุกขั้นตอน คืนบัตรประจําตัวข#าราชการให#แก*ผู#ประสงขอคัดสําเนา
สถิติการบริการ (การขอคัดสําเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธA 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

จํานวน (ราย)
140
147
38
182
69
46
144
50
36
45
48
37
982
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2. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได#ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข#าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสั งกั ด โดยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณA ให#
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนเกียรติยศและศักดิ์ศรีในการรับราชการด#วยความภาคภูมิและ
เพื่อคุณภาพในการพัฒนาการศึกษา
กระบวนการดําเนินการ
1.แจ# ง หลั ก เกณฑA แ ละกํ า หนดการส* ง คํ า ขอและการให# ยื่ น คํ า ขอ โดยการส* ง หนั ง สื อ ราชการ
แจ#งประชาสั มพั น ธAทั้ งในสํ า นั กเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 4 ที่ ศธ 04046/3169
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด#วย
(1) แนวปฏิ บั ติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ ส ริย าภรณA และเหรีย ญจั กรพรรดิ มาลา
ประจําปM 2564
(2) หลั ก เกณฑA วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณA แ ละ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปM 2564
(3) แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณA ประจําปM 2564 (แบบ ร.ร.1)
(4) แบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปM 2564
(5) รายชื่อผู#เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณA ประจําปM 2561-2563
2. ตรวจสอบคุณสมบัติและความสมบูรณAของเอกสารหลักฐานประกอบ
(1) เครื่องราชอิสริยาภรณAอันเปนที่เชิดชูยิ่งช#างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณAอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย
(1 .1 ) คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งบุ ค ค ล ที่ พึ งได# รั บ ก า รพิ จ าร ณ าเส น อ ข อ พ ร ะ ราช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณA เช*น
- เปนผู#มีสัญชาติไทย
- เปนผู#ป ระพฤติดี และปฏิ บั ติ งานราชการ หรือปฏิ บั ติงานที่ เปนประโยชนAต* อสาธารณชน
ด#วยความอุตสาหะ ซื่อสัตยA และเอาใจใส*ต*อหน#าที่อย*างดียิ่ง
- เปนผู# ไม*เคยมีพระบรมราชานุ ญ าติให# เรีย กคืน เครื่องราชอิ สริยาภรณA ห รือต#องโทษจําคุ ก
คําพิพากษาถึงที่สุดให#จําคุก เว#นแต*เปนโทษสําหรับความผิดที่ได#กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณA
- ชั้นสายสะพาย ใช#เอกสารประกอบการเสนอขอฯ จํานวน 3 ชุด เช*น สําเนาบัตรประจําตัว
ข#าราชการหรือบั ต รประจํ าตั วประชาชนสํ าเนาทะเบี ย นบ# าน คํ าสั่งวิทยฐานะชํ านายการพิ เศษ/เชี่ย วชาญ
สําเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือสําเนาใบกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณAชั้นรอง (กรณีขอชั้น ป.ม. ส*งสําเนา
ท.ช. เปนต#น
- ชั้นต่ํากว*าสายสะพาย ใช#เอกสารประกอบการเสนอขอน ทุกชั้นตรา จํานวน 2 ชุด เช*น
กรณี ข#าราชการใช# สําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนหรือสํ าเนาทะเบี ย นบ# าน สํ าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
(ตั้ งแต* บ รรจุ จนถึ งปX จจุบั น ) กรณี ลู กจ# างประจํ าใช#สํ าเนาบั ต รประจํ าตัว ประชาชนหรือสํ าเนาทะเบี ยนบ# าน
สําเนาทะเบียนลูกจ#าง (ตั้งแต*บรรจุจนถึงปXจจุบัน)
(2) การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
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เหรียญจักรพรรดิมาลา เปนเหรียญราชอิสริยาภรณAที่พระมหากษัตริยAทรงพระกรุณาโปรดเกล#า
โปรดกระหม*อมพระราชทานแก*ช#าราชการฝVายพลเรือนที่รับราชการมาด#วยความเรียบร#อย เปนเวลาไม*น#อย
กว* า 25 ปM (ตามพระราชบั ญ ญั ติ เหรีย ญจั กรมาลาและเหรี ยญจักรพรรดิมาลาพุ ทธศั กราช 2484) จึ งได#
ดําเนินการตามหลักเกณฑAและวิธีการ ดังนี้
(2.1) หลักเกณฑAในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เช*น
- เปนข#าราชการและรับราชการมาไม*น#อยกว*า 25 ปM หมายถึงข#าราชการที่ได#ปฏิบัติหน#าที่
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และปฏิบัติหน#าที่ให#เกิดผลดีหรือความก#าวหน#าแก*
ราชการด#วยความอุตสาหะ เอาใจใส* ไม*ละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการ
- เปนผู#ที่รับราชการมาด#วยความเรียบร#อยมาโดยตลอด หมายถึง ข#าราชการที่ปฏิบัติหน#าที่
และปฏิบัติตนเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตั้งแต*เริ่มเข#ารับราชการจนถึงปMที่
เสนอขอพระราชทาน
- การนับเวลาราชการ 25 ปM ให#นับเวลาราชการทั้งหมดของผู#นั้นรวมกันครบ 25 ปMบริบูรณA
โดยให# เริ่มนั บจากวัน บรรจุเข#ารับราชการจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ของปMที่เนอขอพระราชทานฯ (กรณี ที่
ลาออกแล#วกลับเข#าปฏิบัติราชการ ให#นับเวลาราชการก*อนลาออกและเวลาที่กลับเข#าปฏิบัติราชการรวมกันให#
ครบเวลา 25 ปMบริบูรณA)
(2.2) เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) เช*น
- แบบประวั ติ สํ า หรั บ เสนอขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา (แบบ ร.จ.พ.)
จํานวน 4 ชุด
- สําเนาทะเบียนบ#าน จํานวน 4 ชุด
-สําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 จํานวน 4 ชุด
(2.3) บันทึกข#อมูลลงในโปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณA (INSIGIA_OBEC
Ver.2) โดยบันทึก คํานําหน#าที่ชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ประเภทตําแหน*ง ระดับตําแหน*ง
ระยะเวลาการดํารงตําแหน*งปXจจุบัน เงินเดือน สังกัด ชั้นตราที่เคยได#รับพระราชทาน วัน เดือน ปM ที่ได#รับ
พระราชทาน ชั้นตราที่เสนอขอในครั้งนี้
(2.4) นําเข#าที่ป ระชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณA และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจําปM 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได#จัดทําระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ และบั ญ ชี แ สดงคุ ณ สมบั ติ ผู# เ สนอขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภ รณA ประจํ า ปM 2 5 6 4 ซึ่ ง จั ด พิ มพA จากโป รแกรมการเส นอขอพ ระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณA (INSIGNA_OBEC Ver.2)
(2.5) บั น ทึ ก เสนอผู# บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ลงนามในรายงานประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรร
เครื่องราชอิสริย าภรณA และเหรียญจักรพรรดิ มาลา ประจําปM 2564 แบบสรุป การเสนอขอพระราชทานฯ
แบบ ขร 1/37 แบบ ขร 3/37 แบบ ขร 4 แบบ ขร 2/37 แบบ ขร 3/37 แบบ ขร 4 แบบ ลจ 3 แบบ ขร
5/37 แบบ ขร 6/37 แบบ ขร 7 แบบ คร 2.1 และ แบบ คร 2.2
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(2.6) ดําเนินการจัดส*งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ ศธ 04046/1140 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
โดยได# จั ด ส* งแบบสรุ ป การขอพระราชทานฯ แบบ ขร 1/37 แบบ 3/37 แบบ ขร 4 แบบ ขร 2/37
แบบ ขร 3/37 แบบ ขร 4 แบบ ลจ 3 แบบ ขร 5/37 แบบ ขร 6/37 แบบ คร 2.1 แบบ คร 2.1
แบบ คร 2.2 รายงานการประชุมฯ แบบประวัติสําหรับผู#เสนอขอพระราชทานชั้นต่ํากว*าสายสะพาย ป.ม.
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานชั้ น ต* ก ว* า สายสะพาย และแผ* น CD สํ า รองข# อ มู ล โปรแกรม
เครื่องราชอิสริยาภรณA ตามที่กําหนด
2.7 ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได#รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณAอัน
เปนที่ เชิ ด ชู ช# างเผื อกแล# เครื่องราชอิ ส ริ ย าภรณA อัน มี เกี ย รติ ยิ่ งมงกุ ฎ ไทย ประจํ า ปM 2564 ชั้ น สายสะพาย
ประถมาภรณAมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จํานวน 21 ราย ดังนี้
ที่

ชั้นตรา

1 ชั้นสายสะพาย ป.ม.
รวม

ผู&เสนอขอฯ
บุรุษ สตรี
21
21

รวม

หมายเหตุ

21

2.8 ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได#รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณAอัน
เปนที่เชิดชูยิ่งช#างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณAอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากว*าสายสะพายประจําปM
2564 เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 จํานวน
ที่
1
2
3
4
5

ชั้นตรา
ชั้นต่ํากว*าสายสะพาย
จ.ม.
ต.ม
ท.ม.
ท.ช.
ร.จ.พ.
รวม

ผู&เสนอขอฯ
บุรุษ สตรี

รวม

1
11 23
20 56
64 185
28 70
123 335

1
34
76
249
98
458

หมายเหตุ

2.9 ลูกจ#างประจําในสังกัดได#รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณAอันเปนที่เชิดชูยิ่งช#างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณAอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากว*าสายสะพาย ประจําปM 2564 เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วั น ที่ 31 มกราคม 2565
จํานวน 5 ราย ดังนี้
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ที่

ชั้นตรา

ชั้นสายสะพาย ป.ม.
1 จ.ม.
2 บ.ม.
3 บ.ช.
รวม

ผู&เสนอขอฯ
บุรุษ สตรี
1
2
1
5

รวม

-

หมายเหตุ

1
2
1
5

งานบริการบุคคลและอํานวยความสะดวก
ลักษณะงาน
งานบริ ก ารบุ ค คล กลุ* ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 ประกอบไปด#วย งานทําบัตรข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข#าราชการ
บํานาญ การออกหนั งสื อรับ รองต*าง ๆ การขออนุ ญ าตต* าง ๆ ซึ่ งเปนการติ ดต* อประสานงงานกับ บุ คคล
ภายในหน*วยงานเดียวกันหรือหน*วยงานที่เกี่ยวข#อง เพื่อให#การปฏิบัติเปนไปด#วยความราบรื่น
1. การขอมีบัตรประจําตัวข&าราชการภาครัฐ
กฎหมายที่เกี่ยวข#อง
- พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ#าหน#าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
คําแนะนําในการทําบัตรประจําตัวเจ#าหน#าที่ของรัฐ
เอกสารหลักฐาน
- สําเนาทะเบียนบ#าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- แนบบัตรเก*าคืน
- รูปถ*าย ใช#รูปถ*ายไม*เกิน 6 เดือน ก*อนวันยื่นคําขอมีบัตร จํานวน 2 ใบ ขนาด 2.5 * 3 ซ.ม.(1
นิ้ว) ครึ่งตัว ไม*สวมหมวก ไม*สวมแว*นตาสีเข#ม แต*เครื่องแบบราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ ชุด
สากล หรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให#ตรงกับขั้นหรือระดับปXจจุบันในวันที่ยื่น
คําขอ
กรณีบัตรเดิมสูญหาย
- ใบแจ#งความของสถานีตํารวจ กรณีบัตรเก*าสูญหาย
- สําเนาทะเบียนบ#าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- รูปถ*าย ใช#รูปถ*ายไม*เกิน 6 เดือน ก*อนวันยื่นคําขอมีบัตร จํานวน 2 ใบ ขนาด 2.5 * 3 ซ.ม.(1
นิ้ว) ครึ่งตัว ไม*สวมหมวก ไม*สวมแว*นตาสีเข#ม แต*เครื่องแบบราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ ชุด
สากล หรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให#ตรงกับขั้นหรือระดับปXจจุบันในวันที่ยื่น
คําขอ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ข#าราชการ ข#าราชการบํานาญ และลูกจ#างประจําในสังกัด ยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัว
เจ#าหน#าที่ของรัฐ พร#อมเอกสารหลักฐาน
2. เจ#าหน#าที่ตรวจสอบความถูกต#องของเอกสาร
3. เจ#าหน#าที่ทําการจัดพิมพAบัตรประจําตัวเจ#าหน#าที่ของรัฐ พร#อมทั้งติดรูป
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4. ผู#ยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ#าหน#าที่ของรัฐ ตรวจสอบความถูกต#องของบัตร พร#อม
ทั้งทําการเซ็นลายเซ็นใต#รูป
5. เจ#าหน#าที่ทําการประทับตราบนบัตร และทําการเคลือบบัตร
6. ผู# ยื่ น แบบคํ า ขอมี บั ต รประจํ า ตั ว เจ# า หน# า ที่ ข องรั ฐ รั บ บั ต ร และทํ า การเซ็ น รั บ
ในทะเบียนคุมบัตรเจ#าหน#าที่ของรัฐ
2. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและการทํางาน
เอกสารหลักฐาน
- แบบคําร#องขอหนังสือรับรองเงินเดือนและการทํางาน
- สําเนาบัตรประจําตัวเจ#าหน#าที่รัฐ/บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนบ#าน(รับรองสําเนา)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ ถ#ามี (รับรองสําเนา)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ#างประจํา พนักงานราชการและลูกจ#างชั่วคราวยื่น
คําร#องขอหนังสือรับรอง (ตามประสงคA)
2. เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบตรวจสอบข#อมูลและเอกสารประกอบคําร#องขอ
3. เจ#าหน#าที่จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือน ตรวจสอบความถูกต#อง
4. นําเสนอผู#อํานวยการกลุ*มบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและรับรองข#อมูลเบื้องต#น
5. นํ าเสนอผู#อํานวยการสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา หรือรองผู# อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาลงนามรับรองในหนังสือรับรองเงินเดือน
6. มอบหนังสือรับรองเงินเดือนให#กับผู#ยื่นคําขอ พร#อมทั้งเซ็นรับหนังสือรับรองในทะเบียนคุม
3. การขออนุญาตไปตางประเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวข#อง
1. แนวปฏิบัติสําหรับการขออนุญาตไปต*างประเทศของข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.4/ว 9 ลงวั นที่ 31 พฤษภาคม 2549 เรื่ อง ระเบี ยบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีว*าด#วยการให#ข#าราชการไปศึกษา ฝ€กอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต*างประเทศ พ.ศ. 2549
เอกสารหลักฐาน
- แบบคําร#องขออนุญาตไปต*างประเทศ
- แบบประมาณการค*าใช#จ*ายในการเดินทางไปต*างประเทศ
- สถานที่พักที่สามารถติดต*อได# (ในต*างประเทศ)
- แบบบันทึกมอบหมายงานในหน#าที่ (ระหว*างเดินทางไปต*างประเทศ)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ข#าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ผู#ประสงคAขออนุญ าตจัดทําแบบคําร#องขออนุญ าตไป
ต*างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข#อง
2. เสนอผู#บังคับบัญชาชั้นต#น แล#วเสนอไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบเสนอต*อผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
พิจารณาอนุญาต
4. ผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ พิจารณาอนุญาต/ไม*อนุญาต
5. แจ#งไปสถานศึกษาต#นสังกัดเพื่อทราบ
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6. เมื่อผู#ได#รับอนุญาตกลับมาปฏิบัติหน#าที่ตามปกติ รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
7. สํานักงานาเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนละ 1 ครั้ง
4. การขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจายตรงคารักษาพยาบาล
เอกสารหลักฐาน
ผู&มีสิทธิ ให#แนบเอกสารพร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง (ทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ#าหน#าที่ของรัฐ
(ข) สําเนาทะเบียนบ#าน
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ#ามี)
บุคคลในครอบครัว ให#แนบเอกสารพร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง (ทุกฉบับ)
1. บิดา ให#แนบเอกสารพร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง (ทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ#านของบิดา
(ข) สําเนาใบสําคัญการสมรสของบิดา หรือสําเนาใบสําคัญการหย*า (ในกรณีที่มีการหย*าร#างกับ
มารดาของผู#มีสิทธิ) หรือสําเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว*าผู#มีสิทธิเปนบุตร โดยชอบด#วยกฎหมายของบิดา
(แบบ คร.๑๑) หรือสําเนาคําสั่งศาล หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดว*าผู#มีสิทธิเปนบุตรโดยชอบด#วย
กฎหมายของบิดา
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบิดา (ถ#ามี)
(ง) สําเนาใบมรณบัตร
2.มารดา ให#แนบเอกสารพร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง (ทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ#านของมารดา
(ข) สําเนาสูติบัตรของผู#มีสิทธิ หรือสําเนาทะเบียนบ#านของผู#มีสิทธิ
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของมารดา (ถ#ามี)
(ง) สําเนาใบสําคัญการสมรสของมารดา หรือสําเนาใบสําคัญการหย*า (ในกรณีที่มีการหย*าร#างกับบิดา
ของผู#มีสิทธิ)
(จ) สําเนาใบมรณบัตร
3. คูสมรส ให#แนบเอกสารพร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง (ทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ#านของคู*สมรส
(ข) สําเนาใบสําคัญการสมรสของผู#มีสิทธิ หรือสําเนาใบสําคัญการหย*า (ในกรณีที่มีการหย*าร#างกับ
บิดาของผู#มีสิทธิ)
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของคู*สมรส (ถ#ามี)
(ง) สําเนาใบมรณบัตร
4. บุตร ให#แนบเอกสารพร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง (ทุกฉบับ)
4.1 กรณีผู&มีสิทธิเปJนหญิง
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ#านของบุตร
(ข) สําเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ#ามี)
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(ง) สําเนาคําสั่งศาล หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดว*าบุตรของผู#มีสิทธิเปนบุคคลไร#
ความสามารถหรือเสมือนไร#ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู#มีสิทธิเปนบุคคลไร#ความสามารถหรือเสมือนไร#
ความสามารถ)
(จ) สําเนาการรับ/ยกเปนบุตรบุญธรรม
4.2 กรณีผู&มีสิทธิเปJนชาย
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ#านของบุตร
(ข) สําเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ#ามี)
(ง) สําเนาใบสําคัญการสมรสของผู#มีสิทธิ หรือสําเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว*าเปนบุตรโดยชอบ
ด#วยกฎหมายของผู#มีสิทธิ หรือสําเนาคําสั่งศาลหรือสําเนาคําพิพากษาว*าบุตรเปนบุตรโดยชอบด#วยกฎหมาย
ของผู#มีสิทธิ หรือสําเนาใบมรณบัตร
(จ) สําเนาการรับ/ยกเปนบุตรบุญธรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคําขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ*ายตรงค*ารักษาพยาบาล
พร#อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข#อง
2. เจ# า หน# า ที่ ผู# รั บ ผิ ด ชอบทํ า การตรวจสอบความถู ก ต# อ ง คํ า ขอปรั บ ปรุ ง /เพิ่ ม สิ ท ธิ จ* า ยตรงค* า
รักษาพยาบาล และเอกสารหลักฐาน
3. เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบทําการปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ*ายตรงค*ารักษาพยาบาล ในระบบ e-pension
4. ทําการจัดเก็บเอกสาร
การตรวจสอบสิทธิของผู&ใช&สิทธิการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ#างประจํา และบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในฐานข#อมูล
บุคลากรภาครัฐของกรมบัญ ชีกลาง สามารถตรวจสอบสิทธิการเบิกจ*ายตรงค*ารักษาพยาบาลได#ที่ เว็ปไซดA
https://mbdb.cgd.go.th/wel/login.jsp โดยกรมบัญชีกลางจะทําการปรับปรุงข#อมูลที่สมบูรณAแล#วทุก 15
วัน (วันที่ 4 และวันที่ 18 ของเดือน)
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ผลการดําเนินงาน งานบริการบุคคลและอํานวยความสะดวก ของ นายมนูญเชษฐ ตันติจิราภรณ
ตามภารกิจ ประจําปMงบประมาณ 2564 ได#ปฏิบัติงานตามภารกิจปรากฏผลดังนี้
ลํา
ดับ
ที่
เรื่อง
1. การขอมีบัตรประจําตัว
ข#าราชการภาครัฐ
2. การขอมีบัตรประจําตัว
ข#าราชการบํานาญ
3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
และการทํางาน
4. การขออนุญาตไปต*างประเทศ
5. การขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ*าย
ตรง/ค*ารักษาพยาบาล
รวมทั้งหมด

ต.ค.
63

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
63 63 64

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64
64 64 64 64 64

รวม

29

35

34

43

24

40

15

32

21

19

15

24

331

31

6

14

8

5

2

7

2

1

3

0

0

79

4
0

9
0

1
0

3
0

0
0

8
0

7
0

7
0

4
0

5
0

2
0

4
0

54
0

12

4

5

1

4

2

5

4

1

5

4

3

50

76

54

54

55

33

52

34

45

27

32

21

31

514

5. งานขอยกเว&นการเข&ารับราชการทหาร
ขอบเขตของงาน
พระราชบั ญ ญั ติ รับ ราชการทหาร พ.ศ 2497 ข# าราชการครูที่มีสิ ทธิย กเว#น การเข#ารั บ
ราชการทหารต#องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนครูประจําทําการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม*น#อยกว*าสิบห#าคนเปนปกติ
และในจํานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม*น#อยกว*าสิบห#าคนนี้ยกเว#นครูได#คนเดียว หรือเปนครูสอน
ประจําเฉพาะวิชาซึ่งทําการสอนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา ไม*น#อยกว*าสิบห#าคนเปนปกติ และในจํานวน
นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม*น#อยกว*าสิบห#าคนนี้ยกเว#นครูได#คนเดียวเช*นเดียวกัน
2. มี เ วลาสอนสั ป ดาหA ล ะไม* น# อ ยกว* า สิ บ แปดชั่ ว โมง สํ า หรั บ ครู ซึ่ ง ทํ า การสอน
ในสถานศึ ก ษาตั้ งแต* ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาลงมา หรื อ ไม* น# อ ยกว* า สิ บ ห# า ชั่ ว โมง สํ า หรั บ ครู ป ระจํ า การสอน
ในสถานศึกษาระดับสูงกว*ามัธยมศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
7. ข# า ราชการครู ที่ ข อยกเว# น การเกณฑA ท หาร ยื่ น หลั ก ฐานประกอบการขอยกเว# น ฯ
จํานวน 2 ชุด ที่โรงเรียนต#นสังกัดของตน ประกอบด#วย
7.1 สําเนาคําสั่งบรรจุและแต*งตั้ง
7.2 สําเนาทะเบียนบ#าน
7.3 สําเนาแบบ สด.9 (ใบสําคัญ)
7.4 สําเนาแบบ สด.35 (หมายเรียกเข#ารับราชการทหาร)
7.5 สําเนาบัตรประจําตัวข#าราชการ
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8. โรงเรี ย นต# น สั ง กั ด ตรวจสอบเอกสาร และจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ข# า ราชการทหาร
ครูขอยกเว#นการเข#ารับราชการทหาร ตามแบบที่กําหนด และหนังสือรับรองว*าได#ทําการสอนที่โรงเรียนนี้
สอนระดับชั้นไหน และมีจํานวนกี่คน สอนกี่ชั่วโมง เปนไปตาม พ.ร.บ.การยกเว#นหรือไม* และรวบรวม
เอกสารทั้ งหมดจั ด ส*งให# ส*ว นราชการต# น สั งกัด (สพป.เชีย งราย เขต 4) เพื่ อดําเนิ น การเสนอขอยกเว# น
การเข#ารับราชการทหารไปยังผู#ว*าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) นั้นต*อไป
9. ผู#ว* าราชการจังหวัด (สั สดีจั งหวัด) ดํ าเนิ นการออกใบสํ าคัญยกเว#นครู (แบบ สด.37)
ส*งกลับมาให#สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทําหนังสือแจ#งให#โรงเรียน
ต#นสังกัดของข#าราชการครูที่ขอยกเว#นการเข#ารับราชการทหาร เพื่อแจ#งให#ข#าราชการครูในสังกัดทราบต*อไป
6. งานการลาของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอบเขตของงาน
การลาของข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใช# ร ะเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว*าด#วยการลาของข#าราชการ พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม มี 11 ประเภท คือ
1. การลาปVวย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลาไปช*วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4. การลากิจส*วนตัว
5. การลาพักผ*อน
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยA
7. การลาเข#ารับการตรวจเลือกหรือเข#ารับการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ฝ€กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
9. การลาไปปฏิบัติงานในองคAการระหว*างประเทศ
10. การลาติดตามคู*สมรส
11. การลาไปฟŠ‹นฟูสมรรถภาพด#านอาชีพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลาปMวย
หลักเกณฑ
1. การลาปV ว ยติ ด ต* อ กั น ตั้ ง แต* 30 วั น ขึ้ น ไป ต# อ งมี ใบรั บ รองแพทยA ซึ่ ง เปนผู# ที่ ไ ด#
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู#ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลาด#วย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควร
ผู#มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให#ใช#ใบรับรองแพทยAอื่นซึ่งผู#มีอํานาจเห็นชอบแทนก็ได#
2. การลาปV วยไม* ถึง 30 วัน ไม* ว*าจะเปนการลาครั้งเดี ยวหรือหลายครั้งติ ดต* อกั น ถ#าผู# มี
อํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให#มีใบรับรองแพทยAประกอบใบลาหรือสั่งให#ผู#ลาไปรับการตรวจจากแพทยA
ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได#
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การเสนอหรือจัดสงใบลา
1. ให#เสนอหรือจัดส*งใบลาต*อผู#บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู#มีอํานาจอนุญาต
2. โดยหลักจะเสนอหรือจัดส*งใบลาก*อนหรือในวันที่ลา แต*กรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดส*ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได# แต*ในทางปฏิบัติก็ควรแจ#งให#ผู#บังคับบัญชาทราบถึงการลาปVวยดังกล*าว
เช*น ทางโทรศั พ ทA ทางไลนA เปนต#น และเมื่ อมาปฏิ บั ติ ร าชการได# แล# วก็ ให# ยื่ น ใบลาตามแบบในวัน แรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
3. กรณี ปV ว ยจนไม* ส ามารถจะลงชื่ อ ในใบลาได# จะให# ผู# อื่ น ลาแทนได# แต* เมื่ อ สามารถ
ลงชื่อได#แล#ว ต#องเสนอหรือจัดส*งใบลาโดยเร็ว
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลาคลอดบุตร
หลักเกณฑ
1. มีสิทธิลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งได# 90 วัน จะลาในวันที่คลอด ก*อนหรือหลังคลอดก็ได#
แต*รวมแล#วไม*เกินระยะเวลา 90 วัน (นับต*อเนื่องรวมวันหยุดราชการ)
2. ไม*ต#องมีใบรับรองแพทยAแนบท#ายการยื่นใบลา
3. ข#าราชการที่ได#รับอนุญ าตให#ลาคลอดบุตรและได#หยุดราชการไปแล#ว แต*ไม*ได#คลอด
บุตรตามกําหนด หากประสงคAจะยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให#ผู#มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให#ยกเลิกได#
โดยให#ถือว*าวันที่ได#หยุดราชการไปแล#วเปนวันลากิจส*วนตัว
4. การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม*ครบกําหนดการลาของการลา
ประเภทนั้น ให#ถือว*าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให#นับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแต*วันเริ่มลาคลอด เช*น
ข#า ราชการซึ่งอยู* ร ะหว*างลาศึ กษา และประสงคA จ ะลาคลอดบุ ต ร เมื่ อได# รับ อนุ ญ าตให# ล าคลอดบุ ต รแล# ว
ให#ถือว*าการลาศึกษาสิ้นสุดลง
5. การลาคลอดบุต ร หากเด็กที่คลอดออกมาแล#วเสียชีวิต ก็ไม*กระทบสิทธิของการลา
คลอดบุตร
การเสนอหรือจัดสงใบลา
1. ให#เสนอหรือจัดส*งใบลาต*อผู#บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู#มีอํานาจอนุญาต
2. จะเสนอหรือจัดส*งใบลาก*อนหรือในวันที่ลาก็ได#
3. ในกรณีที่ไม*สามารถลงชื่อในใบลาได# จะให#ผู#อื่นลาแทนก็ได# แต*เมื่อสามารถลงชื่อได#
แล#วต#องเสนอหรือจัดส*งใบลาโดยเร็ว
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
หลักเกณฑ
1. มีสิทธิลาไปช*วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและต#องเปนภริยาโดยชอบด#วยกฎหมาย
2. ลาได#ครั้งหนึ่งติดต*อกันได#ไม*เกิน 15 วันทําการ (จะลาเปนช*วง ๆ ไม*ได#)
การเสนอหรือจัดสงใบลา
1. ให#เสนอหรือจัดส*งใบลาต*อผู#บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู#มีอํานาจอนุญาต
2. ให#เสนอหรือจัดส*งใบลาก*อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต*วันที่ภริยาได#คลอด
บุตร
3. ให#แนบสําเนาทะเบียนสมรสและสําเนาสูติบัติ เพื่อประกอบการพิจารณา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลากิจสวนตัว
การเสนอหรือจัดสงใบลา
1. ต#องเสนอหรือจัดส*งใบลาต*อผู#บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู#มีอํานาจอนุญาต
2. ต#องได#รับอนุญาตก*อนจึงจะหยุดราชการได# เว#นแต*
2.1 กรณี มีเหตุ จํ าเปนไม* ส ามารถรอรับ อนุ ญ าตได# ให# จั ด ส*งใบลาพร# อมระบุ เหตุ ผ ล
จําเปนไว# แล#วหยุดราชการไปก*อนได# แต*ต#องชี้แจงเหตุผลให#ผู#มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
2.2 กรณี มีเหตุพิเศษ ที่ ไม* อาจเสนอหรือจัด ส*งใบลาก*อนหยุด ราชการได# เมื่อหยุ ด
ราชการไปแล#วให#เสนอหรือจัดส*งใบลาพร#อมกับเหตุผลความจําเปนต*อผู#บังคับบั ญชาตามลําดับ จนถึงผู#มี
อํานาจอนุญาตทราบทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลาพักผอน
หลักเกณฑ
1. มีสิทธิลาพักผ*อนปMหนึ่งได# 10 วันทําการ
2. ข#าราชการดังต*อไปนี้ ไม*มีสิทธิลาพักผ*อนประจําปMในปMที่ได#รับการบรรจุเข#ารับราชการ
ยังไม*ถึง 6 เดือน
2.1 ได#รับบรรจุเข#ารับราชการเปนข#าราชการครั้งแรก
2.2 ลาออกจากราชการเพราะเหตุส*วนตัว แล#วต*อมาได#รับบรรจุเข#ารับราชการอีก
2.3 ลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน*งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล#ว
ได#รับการบรรจุอีกหลัง 6 เดือน นับแต*วันออกจากราชการ
2.4 ถูกสั่งให#ออกจากราชการในกรณีอื่น (นอกจากไปรับราชการทหาร) และกรณีไป
ปฏิบัติงานตามความประสงคAของทางราชการ แล#วได#รับบรรจุเข#ารับราชการอีก
3. ผู#ที่รับราชการติดต*อกันไม*ถึง 10 ปM สะสมวันลาพักผ*อนได# โดยวันลาพักผ*อนสะสม
กับวันลาพักผ*อนในปMปXจจุบันรวมกันแล#วต#องไม*เกิน 20 วันทําการ
4. ผู# ที่ รับ ราชการติ ด ต* อกั น มาตั้ งแต* 10 ปM ขึ้ น ไป สะสมวั น ลาพั ก ผ* อนได# โดยวัน ลา
พักผ*อนสะสมกับวันลาพักผ*อนในปMปXจจุบันรวมกันแล#วต#องไม*เกิน 30 วันทําการ
การเสนอหรือจัดสงใบลา
1. ให#เสนอหรือจัดส*งใบลาต*อผู#บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู#มีอํานาจอนุญาต
2. ต#องได#รับอนุญาตก*อนจึงจะหยุดราชการได#
3. ผู# มีอํ า นาจอนุ ญ าต จะอนุ ญ าตให# ล าครั้ งเดี ย วหรื อ หลายครั้ งก็ ได# โดยมิ ให# เสี ย หาย
แก*ราชการ
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ผลการดําเนินงาน งานบริการบุคคลและอํานวยความสะดวก ของ นางสาวทิพากร อาจนาเสียว
ในรอบปMงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ได#ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปรากฏผลดังนี้
ที่
ภาระงาน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
1
การขอยกเว#นการเกณฑAทหาร
- กรณีเปนข#าราชการครู
จํานวน 2 ราย
- กรณีเปนครูอัตราจ#าง
จํานวน 2 ราย
2
การลาของผู#บริหารสถานศึกษา
- ลาปVวย
จํานวน 3 ราย
- ลากิจส*วนตัว
จํานวน 13 ราย
3
การลาของข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ในสํานักงาน)
- ลาปVวย
จํานวน 16 ราย
- ลากิจส*วนตัว
จํานวน 2 ราย
- ลาพักผ*อน
จํานวน 51 ราย
8. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 วางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ให# มี ค วามรู# ความสามารถ ความก# า วหน# า มี ค วามคิ ด เชิ ง ระบบ ภายใต# ก ารมี ส* ว นร* ว ม
ของผู#เกี่ยวข#องทุกฝVาย ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานทั้งในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมที่สนองกลยุทธA
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และสอดคล#องกับจุดเน#นด#านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนกลยุทธAสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จนสามารถส*งผลต*อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได#เปนอย*างดี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ*งส*วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 กําหนดให#กลุ*มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน#าที่ดังต*อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝ€กอบรมการพัฒนาก*อนแต*งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝ€กอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาข# า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาให# เปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส*งเสริม สนับสนุน และยกย*องเชิดชูเกียรติข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต*อ ฝ€กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต*างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะหA วิจัย และเสริมสร#างระบบเครือข*ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร*วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน*วยงานอื่นที่เกี่ยวข#องหรือที่ได#รับ
มอบหมาย
การพัฒนาข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห*งพระราชบัญญัติ
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ระเบียบข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก#ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เปนการพัฒนาก*อนแต*งตั้งเพื่อเปนการเสริมสร#าง ฝ€กอบรม ประชุม สัมมนา ถ*ายทอดประสบการณAแลกเปลี่ยน
เรียนรู#แก*บุคลากร เพื่อให#มีความรู# ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น นําผล
ที่ได#จากการพัฒนาไปใช#ประโยชนAต*อการปฏิบัติงานตามตําแหน*งหน#าที่และความรับผิดชอบ ให#มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความก#าวหน#าแก*ราชการ
ดํ า เนิ น การส* งเสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา เสริ ม สร#า งขวั ญ กํ าลั งใจ ปกปK องคุ# ม ครองระบบ
คุ ณ ธรรม และยกย* อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ข# า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในหน* ว ยงานทางการศึ ก ษา
ของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข# า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. 2547 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู#ใดมีความคิดริเริ่ม สร#างสรรคA
มี ผ ลงานดี เด* น เปนที่ ป ระจั กษA ให# กระทรวงเจ# าสั งกั ด ส* ว นราชการและหน* ว ยงานทางการศึ กษาดํ า เนิ น การ
ยกย*องเชิดชูเกียรติตามควรแก*กรณี”
พระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตาตรา 81
ให#ผู# บังคับ บัญ ชามีห น#าที่ ในการส* งเสริม สนั บ สนุ น ผู#อยู*ใต#บั งคั บบั ญ ชาโดยการให# ไปศึ กษาฝ€ กอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กําหนด
การส*งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด#านคุณธรรม จริยธรรม มีค*านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน และมีการพัฒนา
ตามเส#นทางความก#าวหน#าในอาชีพและเปนที่ยอมรับของนักเรียน เพื่อนร*วมงานและสังคม เปนแบบอย*างของ
ผู#มีจิตวิญญาณแห*งความเปนครู เปนผู#เสียสละ ในการปฏิบัติหน#าที่ จนส*งผลต*อการพัฒนาคุณภาพของผู#มีจิต
วิญญาณแห*งความเปนครู เปนผู#เสียสละในการปฏิบัติหน#าที่ จนส*งผลต*อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย*าง
เปนรูปธรรม จนเกิดผลงานเปนที่ประจักษA จึงได#ดําเนินการประสานตามกระบวนการบริหาร กระบวนการ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ SPDCA (S:
การวิเคราะหA (P:Plan) การวางแผน (D:Do) การดําเนินการ
(C : Check) การติดตาม ประเมินผล (A:Action) การปรับปรุง พัฒนา เพื่อให#การดําเนินงานบรรลุเปKาหมาย
กระบวนการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส*งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส*งเสริมให#ได#รับการยกย*องเชิดชูเกียรติให#มีความ
มั่นคงและความก#าวหน#าในวิชาชีพ ส*งผลต*อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู#เรียนเปนสําคัญ ในส*วนความ
รับผิดชอบของกลุ*มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. จัดทําโครงการพัฒนาข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู*มีอาชีพ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1.1 กิจกรรม พัฒนาทักษะด#านดิจิทัล ผ*านระบบออนไลนA
1.2 กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 การพัฒนาข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑA การเลื่อน
วิทยฐานะแนวใหม*ตามข#อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement)
2. จัดทําโครงการ ยกย*องเชิดชูเกียรติข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 คั ดเลือกยกย*องเชิดชู เกี ยรติเพื่ อ รับ รางวัล ประจํ าปM 2564 “คนดี คนเก* ง
สพป.เชียงราย เขต 4)
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2.2 การประกวดรางวัลหน*วยงานและผุ#มีผลงานดีเด*นประสบความสําเร็จเปนที่
ประจักษAเพื่อรับรางวัลทรงคุณค*า สพฐ.(OBEC AWARDS)
2.3 การประกวดข#าราชการครูเข#ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”
2.4 การคัดเลือกข#าราชการพลเรือนดีเด*น
2.5 ยกย*อง เชิดชูเกียรติครูอาวุโส ปฏิบัติหน#าที่ทําคุณประโยชนAทางด#านการศึกษา
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกษียณอายุราชการ) ประจําปM 2564
3. ส* งเสริ มสนั บ สนุ น ข# าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาในสถานศึ กษาเข# า รับ การ
ประชุม/ฝ€กอบรม/พัฒนา
4. ส*งเสริมสนับสนุนให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาต*อให#มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
5. ส*งเสริมให#ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการยกย*องเชิดชูเกียรติเพื่อให#มี
ความมั่ น คงและความก# า วหน# า ในวิ ช าชี พ ส* งผลต* อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู# เรี ย นเปนสํ า คั ญ
หน*วยงาน ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการ ส* ง เสริ ม ให# เ กิ ด การจั ด การความรู# (Knowledge Management) (PLC)
แลกเปลี่ยนเรียนรู#การปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2564
1.1 ข# า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได#แลกเปลี่ยนเรียนรู#การปฏิบัติงาน
1.2 ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีองคAความรู#นําองคAความรู#ที่ได#รับมาปรับ
ใช#ในการปฏิบัติงานให#มีประสิทธิภาพและประโยชนAสูงสุดต*อราชการ
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู#บริหารและรองผู#บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม* ในระยะเวลา 1 ปM
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว*าง เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
2.1 ผู# บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและรองผู# บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบรรจุ ใหม* ระยะเวลา 1 ปM
ได#รับการพัฒนาและผ*านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน#าที่ ระดับดีและดีมาก
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ*านระบบ
ออนไลนA ระหว*างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564
3.1 ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 83 คน ได#รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ข#าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู#ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการสอนและสิทธิประโยชนAต*าง ๆ มีความก#าวหน#าของวิชาชีพ ตลอดจน
มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจติสํานึกในการเปนข#าราชการที่ดี
4. โครงการยกย*องเชิดชูเกียรติข#าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว*าง เดือนตุลาคม
2563 ถึง กันยายน 2564
4.1 ผู# บ ริห าร ข# าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตลอดจนลู กจ# างประจํ าและ
ลูกจ#างชั่วคราว มีผลงานเปนเชิงประจักษAและเปนแบบอย*างได#
4.2 ผู# บ ริห าร ข# าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตลอดจนลู กจ# างประจํ าและ
ลูกจ#างชั่วคราว ได#รับการยกย*องให#เปนแบบอย*างที่ดี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน#าที่อย*างเต็มที่อย*าง
เต็มความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ
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สวนที่ 3
สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. งานธุรการ
ที่

รายการ

1.

การรับ – ส*งหนังสือราชการของกลุ*มบริหารงานบุคคล
1. การรับหนังสือราชการ
2. การส*งหนังสือราชการ

2.

ที่
1.

2.

3.

การจัดทําระเบียบวาระการประชุมกลุ*มบริหาร
งานบุคคล
รวม
2. การบริหารอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
รายการ
ได#รับจัดสรรอัตราว*างจากผลการเกษียณอายุราชการ
ปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ผู#บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู#สอน
ได#รับจัดสรรคืน ปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ผู#บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู#สอนนักศึกษาทุนเพชรในตม
3. ครูผู#สอนนักศึกษาทุนพัฒนาท#องถิ่น
4. สงวนอัตรา 25 % สอบ ว. 16
5. ได#รับจัดสรรเพิ่มจาก สพท.อื่นนําไปสอบ ว.16
การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ/ผู#ปฏิบัติงานให#
ราชการ
1. พนักงานราชการ (ครูผู#สอน)
2. พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง)
3. พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)
4. ครูอัตราจ#างสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
5. บุคลากรวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA
6. ธุรการโรงเรียน (15,000 บาท)

จํานวน
ครั้ง

หมายเหตุ

1,433
956
2
2,391
จํานวน
(อัตรา)
11
68
11
2
19
8
5
30
19
1
48
16
61

หมายเหตุ
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4.

ที่
1
2
3
4

7. ธุรการ(จ#างเหมา 9,000 บาท)
8. พี่เลี้ยงเด็กพิการ
9. นักการภารโรง
10. ครูผู#ทรงคุณค*าแห*งแผ*นดิน
11. ครูพักนอน
12. บุคลากรปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การตัดโอนตําแหน*งและอัตราเงินเดือน
1. ครูผู#สอนตําแหน*งว*าง
2. ครูผู#สอน (มีคนครอง)
3. ศึกษานิเทศกA ตําแหน*งว*าง
รวม

75
56
70
4
4
19
59
16
3
644

3. การให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑA
หลักเกณฑA
รวม
ตําแหน*ง/วิทยฐานะ
ว 17/2552
ว 17/2552 ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ครูชํานาญการ
5 17 22 - 22
ครูชํานาญการพิเศษ
1
- 1 1
ผู#อํานวยการชํานาญการพิเศษ
1 1 1
ศึกษานิเทศกAชํานาญการ
1 1 -1
รวม
6 18 14 - 26
4. การเลื่อนและแตงตั้งข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ที่
1
2
3
4

ตําแหน*ง
เจ#าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
รวม

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ

ชํานาญงาน
1
1

เลื่อนเปKนระดับ
รวม
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ทั้งสิ้น
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
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5. การแตงตั้ง(ย&าย)ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ตําแหน*ง
รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 4
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
ศึกษานิเทศกA
ครู
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2)
รวม

ย#ายภายใน รับย#ายต*าง ย#ายออก
เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ ต*างเขต
พื้นที่
1
1
12
1
12
1
4
49
44
32
1
61

48

รวมทั้งสิ้น
1
25
5
125

49

158

6. งานโอนข&าราชการอื่นที่มิใชข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
รวม
ที่

1
2
3
4

ตําแหน*ง

รับโอน
ภายใน
สพฐ.
-

รับโอนต*าง
สพฐ.
-

รับโอน
พนักงาน
ส*วนท#องถิ่น
3

-

-

3

7. งานคัดเลือกข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน*ง
ย#ายภายใน รับย#ายต*าง
เขตพื้นที่ เขตพื้นที่
ครูไปดํารงตําแหน*งผู#อํานวยการ
2
11
สถานศึกษา
ครูไปดํารงตําแหน*งรองผู#อํานวยการ
2
5
สถานศึกษา
รองผู#อํานวยการสถานศึกษาไปดํารง
2
ตําแหน*งผู#อํานวยการสถานศึกษา
ผู#อํานวยการสถานศึกษาไปดํารงตําแหน*ง
รองผู#อํานายการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รวม
4
18

รวมทั้งสิ้น
3
3

ย#ายออกต*าง รวม
เขตพื้นที่
ทั้งสิน้
13
-

7

-

2

1

1

1

23
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8. การบรรจุและแตงตั้งข&าราชการครู
ที่

รายการ

1

บรรจุและแต*งตั้งตําแหน*งครูผู#ช*วย
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท#องถิ่น
นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
รวม

2
3

จํานวน
(คน)
10

หมายเหตุ

2
6
18

9. งานแตงตั้งครูผู&ชวยให&ดํารงตําแหนงครู
ที่
1

ตําแหน*ง
ครู
รวม

จํานวน (คน)
53
53

หมายเหตุ

10. งานลาออกจากราชการ
ที่
ตําแหน*ง
1 ผู#อํานวยการสถานศึกษา
2 ครู
3 ลูกจ#างประจํา
รวม

จํานวน (คน)
1
11
1
13

หมายเหตุ

11. การแตงตั้งผู&รักษาการในตําแหนงผู&อํานวยการสถานศึกษา กรณีไมมีผู&ดํารงตําแหนง
ผู&อํานวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได#
ที่
1

ตําแหน*ง
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
รวม

จํานวน
(โรงเรียน)
27
27

หมายเหตุ

12. งานขอชวยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
1

ตําแหน*ง
ครู
รวม

ย#ายภายใน ต*างเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น
เขตพื้นที่
11
3
14
11
3
14
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13. งานขอใช&บัญชีพนักงานราชการ
ที่

ตําแหน*ง

1 ครูผู#สอน
2 ครูพี่เลี้ยง
รวม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วิชาเอก
ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ อื่น ๆ
1
1
1
1
1
1

14. งานจัดทําวาระการประชุม อกศจ./กศจ.
เดือน
ประชุม
ตุลาคม
19 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม
18 ธันวาคม 2563
มกราคม
15 มกราคม 2564
กุมภาพันธA
19 กุมภาพันธA 2564
มีนาคม
15 มีนาคม 2564
เมษายน
30 เมษายน 2564
มิถุนายน
24 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม
23 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
กันยายน
21 กันยายน 2564
รวม

จากหน*วยงาน
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1

จํานวนเรื่อง
14
6
9
8
11
8
12
8
6
7
3
92

รวม
ทั้งสิ้น
2
1
3
หมายเหตุ

15. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข&าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ&างประจํา
14.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข#าราชการ ครั้งที่ 1
( 1 เมษายน 2564)
- กลุมที่ 1
ที่
ตําแหน*ง
ผลการประเมิน
รวมทั้งสิ้น
ดีเด*น ดีมาก
ดี
พอใช#
1 รองผู#อํานวยการสถานศึกษา
4
12
16
2 ข#าราชการสายงานการสอน
482 591
41
1
1,115
3 รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
3
3
การศึกษา
4 ศึกษานิเทศกA
13
13
5 ผู#อํานวยการสถานศึกษา
111
14
125
รวม
613 617
41
1
1,272
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ที่
1
2
3

ที่
1

- กลุมที่ 2
ตําแหน*ง
ข#าราชการสายงานการสอน
ศึกษานิเทศกA
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
รวม

1

รวมทั้งสิ้น
พอใช#
-

2
1
1
4

- ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหน*ง
ผลการประเมิน
รวมทั้งสิ้น
ดีเด*น ดีมาก
ดี
พอใช#
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18
17
35
ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
รวม

ที่

ดีเด*น
1
1
2

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
1
1
-2
-

18

17

ดีเด*น
5

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
31
-

- ลูกจ&างประจํา
ตําแหน*ง
ลูกจ#างประจํา
รวม

5

31

-

-

-

35
รวมทั้งสิ้น

พอใช#
-

36

-

36

14.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข&าราชการ ครั้งที่ 2 ( 1
ตุลาคม (2564)
- กลุมที่ 1
ที่
ตําแหน*ง
ผลการประเมิน
รวมทั้งสิ้น
ดีเด*น ดีมาก
ดี
พอใช#
1 รองผู#อํานวยการสถานศึกษา
7
10
-17
2 ข#าราชการสายงานการสอน
534 546
22
1
1,103
3 รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
2
2
การศึกษา
4 ศึกษานิเทศกA
11
-11
5 ผู#อํานวยการสถานศึกษา
121
4
125
รวม
675 560
22
1
1,258
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- กลุมที่ 2
ตําแหน*ง

ที่
1
2
3
3

ข#าราชการสายงานการสอน
รอง ผอ.สพป.
ศึกษานิเทศกA
ผู#อํานวยการสถานศึกษา
รวม

รวมทั้งสิ้น
พอใช#
-

2
1
1
1
5

- ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหน*ง
ผลการประเมิน
รวมทั้งสิ้น
ดีเด*น ดีมาก
ดี
พอใช#
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
28
9
37
ตําแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)

ที่
1

รวม

28

- ลูกจ&างประจํา
ตําแหน*ง

ที่
1

ดีเด*น
-

ลูกจ#างประจํา
รวม

ที่
1
2
3

ดีเด*น
2
1
1
1
5

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
---

-

9

-

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
35
35

16. งานทะเบียนประวัติ
16.1 บันทึกรายการใน ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16
การเลื่อน
ตําแหน*ง
เงินเดือน
ครั้งที่ 1
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1,272
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
35
ลูกจ#างประจํา
35
รวม
1,342

-

37
รวมทั้งสิ้น

พอใช#
-

35

-

35

-

การเลื่อน
เงินเดือน
ครั้งที่ 2
1,258
37
35
1,330

รวมทั้งสิ้น
2,530
72
70
2,672
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16.2 งานทําทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ. 16
ที่
1
2
3
4

รายการ
จัดทําแฟKมทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ. 16 บรรจุใหม*
จัดส*งทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7
เปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอเพิ่มวุฒการศึกษา
รวม

จํานวน(ราย)
15
50
22
11
98

หมายเหตุ

16.3 งานกําหนดสํานักงานที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด
ที่

โรงเรียน
บ#านขุนห#วยไคร#
บ#านแผ*นดินทอง
เพียงหลวง 16
ห#องเรียนบ#านพิทักษAไทย
ห#องเรียนบ#านร*มโพธิ์ทอง
ห#องเรียนบ#านร*มฟKาไทย
สาขาขุนต#า
ห#องเรียนบ#านเล*าตาขาว
บ#านรักแผ*นดิน
บ#านราษฎรAภักดี
ไตรมิตรวิทยา
บรรพตวิทยา
บ#านห#วยคุ
บ#านห#วยหาน

1
2
3

4
5
6
7
8
9

ตําบล
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ตับเต*า
ปอ
ปอ
ปอ
ปอ

อําเภอ
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เวียงแก*น
เวียงแก*น
เวียงแก*น
เวียงแก*น

หมายเหตุ
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว
ประกาศพื้นที่พิเศษปM 64 แล#ว

17. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชั้นตรา
ป.ม.
จ.ม.
บ.ม.
บ.ช.
ต.ม
ท.ม.

ผู#เสนอขอฯ
บุรุษ
สตรี
21
1
1
2
1
11
23
20
56

รวม
21
2
2
1
34
76

หมายเหตุ

64
7
8

ท.ช.
ร.จ.พ.
รวม

64
28
148

185
70
335

249
98
483

18. งานบริการบุคคลและอํานวยความสะดวก
ที่
1
2
3
4
4
5
6

เรื่อง
การขอมีบัตรประจําตัวข#าราชการภาครัฐ
การขอมีบัตรประจําตัวข#ารนาชการบํานาญ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและการทํางาน
การขออนุญาตไปต*างประเทศ
การขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ*ายตรง/ค*ารักษาพยาบาล
การขอยกเว#นการเกณฑAทหาร
1. กรณีเปนข#าราชการครู
2. กรณีเปนอัตราจ#าง
การลาของข#าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การลาของผู#บริหารสถานศึกษา
1.1 ลาปVวย
1.2 ลากิจส*วนตัว
2. การลาของข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ในสํานักงาน)
2.1 ลาปVวย
2.2 ลากิจส*วนตัว
2.3 ลาพักผ*อน
รวม

จํานวน(ครั้ง)
331
79
54
50

หมายเหตุ

2
2
3
13
16
2
51
603

19. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) รางวัลแห*งความภาคภูมิใจ ประจําปM 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
4
ที่
1.
2.
3.
4.

รางวัล
รางวัลนักส*งเสริมการประชาสัมพันธA ระดับดี
รางวัลหน*วยงานที่มุ*งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให#มี
ประสิทธิภาพ
รางวั ล หน* ว ยงานที่ มุ* ง มั่ น ในการศึ ก ษาและพั ฒ นาวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให# มี
ประสิทธิภาพ
รางวั ล หน* วยงานที่ มุ*งมั่ น ในการศึ กษาและพั ฒ นารูป แบบการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ยนขนาดเล็ กให# มี
ประสิทธิภาพ
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ที่
5.
6.

รางวัล
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร* ง ใสในการดํ า เนิ น งาน (Integrity and Transparency
Assessment)
รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค “การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

ที่
7.

รางวัล
โล*รางวัล “ระดับดีมาก” ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ
8. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ
9. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. ผลการคัดเลือกสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาดีเด*น โรงเรียนดีเด*น ศึกษานิเทศกAดีเด*น และครูผู#สอน
ดีเด*น ด#านการส*งเสริมการจัดการเรียนรู#เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. ผลการประเมินองคAกร ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคุณธรรมต#นแบบตามโครงการส*งเสริม
ชุมชน องคAกร อําเภอและจังหวัดคุณธรรมภายในแผนแม*บทส*งเสริมคุณธรรมแห*งชาติ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2) ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อ – สกุล
รางวัล
นายพงศAพันธA ไชยบุญเรือง ครูดีไม*มีอบายมุข ประจําปMการศึกษา 2563
นางไพรฑูลยA สายโท
คุรุสดุดี 2563
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศกAดีของแผ*นดิน ระดับเกียรติคุณ
นายพงศธร ช*างปXด
รางวัลพระพฤหัสบดี ปM 2563
นางนงคราญ ชัยพงษA
ข#าราชการพลเรือนดีเด*น ประจําปM 2563
นางสาวสุรีวรรณA ฟองอินทรA
ผู#บังคับบัญชาลูกเสือดีเด*น
นางจันทรา บุญเที่ยง
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ที่
1.
2.

3

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12

3) สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่ได#รับรางวัลระดับชาติ จํานวน 3 โรงเรียน 8 รางวัล
โรงเรียน
รางวัล
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
พระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปM
การศึกษา 2562
โรงเรียนบ#านบุญนาค
1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
2. ได#รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส*งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
3. ได#เข#าร*วมเปนโรงเรียนต#นแบบในโครงการอุ*นใจ CYBER
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลและเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางไซเบอรA
4. สถานศึกษาปลอดภัย ประจําปM พ.ศ. 2564
5. ผู#ทําคุณประโยชนAต*อกระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
6. บ#านนักวิทยาศาสตรAน#อย ปMการศึกษา 2564-2568
โรงเรียนบเนดอนแยง
รางวั ล ชนะเลิ ศอั บ ดั บ 1 ประเภทต# น แบบโรงเรีย นส* งเสริมสุ ข
บัญญัติแห*งชาติ
4) ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได#รับรางวัลระดับชาติ จํานวน 13 คน 11 รางวัล
ชื่อ – สกุล
รางวัล
นายทวีพงษA ยศพิมพAสาร
พระราชทานรางวั ลสมเด็ จเจ# าฟK ามหาจั กรี จั งหวั ดเชี ยงราย ครั้ งที่ 4 ปM
2564
นางวรินทรAชญา ซอหนองบัว รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําปM พ.ศ.2563
นางสาวนงเยาวA กาบขิง
รางวัลโล*ประกาศเกียรติคุณการคัดเลือก“ครูดีไม*มีอบายมุข”การศึกษา 2563
นางบุญญาธิดา ท#วมจันทรA โล*รางวัล เข็ม ตราสพฐ.และเกียรติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18
ประจําปM 2564
นางพัทธAธิดา โพธิ์เกตุ
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเปนผู#ปฏิบัติตนตาม
จรรยายบรรณของวิชาชีพเปนที่ประจักษAชัด
นายอัครเดช ยมภักดี
รางวั ลเข็ มเชิ ดชู เกี ยรติ (ครุ ฑทองคํ า) ข# าราชการพลเรื อนดี เด* น ประจํ าปM
2563
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง รางวัลรองผู#บริหารสถานศึกษาดีเด*น ประจําปM 2563
นางพัชรินทรA ดีปXญญา
การประกวดหนังสือเล*มเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปMที่ 4-6
นางสาวพิจิตรา เหมะธุรินทรA ปMการศึกษา 2563 เรื่อง คิดก*อนทํา นําไปใช# โครงการโรงเรียนต#นแบบ
ส*งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)
นายณัฐ ทรัพยAศิริ
รางวัลเกียรติบัตรข#าราชการพลเรือนดีเด*น ประจําปM พ.ศ. 2563
ของจังหวัดเชียงราย
นางยุพา ตินารี
ผู#บริหารดีของแผ*นดินขั้นพื้นฐาน
นางวรรณา ราชบัณฑิตยA
ครูดีของแผ*นดินขั้นพื้นฐาน
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13 นางสาวญาณิศา พรมวงคA
20.

สวนที่ 4
ปNญหาอุปสรรค และข&อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการดําเนินงานบริหารงานบุคคล ในปMงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบปXญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน ดังนี้
ปNญหาอุปสรรค
1.การสรรหาและบรรจุแต*งตั้งข#าราชการครูตําแหน*งผู#ช*วย ในปM พ.ศ. 2564 ไม*ได#ดําเนินการ
สอบรรจุ เนื่องจากสถานการณAแพร*ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) มีตําแหน*งว*าง
ที่กันไว#สําหรับการบรรจุ แต*งตั้ง ไม*ได#ดําเนินการทําให#สถานศึกษาขาดแคลนครู
2. การคืนอัตรากําลังตําแหน*งผู#บริหารสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 120 คนขึ้นไป
3. สภาพอัต รากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกั ดต่ํากว*า
เกณฑAที่ ก.ค.ศ.กําหนด
4. กฎ ระเบียบ หลักเกณฑA และแนวทางปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทําให#การ
ปฏิบัติงานมีการเข#าใจคลาดเคลื่อน
5. การจั ด สรรอั ต ราจ# า ง ไม* เ พี ย งพอ และต# อ งรายงานตํ า แหน* ง ว* า งส* ง คื น สพฐ. ทํ า ให#
ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน
ข&อเสนอแนะ
1. จัดสรรอัตราจ#างพนักงานราชการ อัตราจ#างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และบุคลากร
วิทยาศาสตรA และคณิตศาสตรA ให#กัลปsสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู
2. แต*งตั้งผู#อํานวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน*งผู#อํานวยการสถานศึกษาใกล#เคียง
กรณีสถานศึกษาที่ไม*มีตําแหน*งผู#บริหารสถานศึกษา
3. เกลี่ยอัตรากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตําแหน*งและอัตรา
เงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราข#าราชการครูเกินเกณฑAที่ก.ค.ศ.กําหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํา
กว*าเกณฑA
4. จัดอบรม พัฒนาบุคลากร จัดทําคู*มือการปฏิบัติงาน และให#ความรู#แก*เจ#าหน#าที่ผู#ปฏิบัติ
อย*างต*อเนื่อง
5. จัดสรรงบประมาณอัตราจ#างผู#ปฏิบัติงานให#ราชการปฏิบัติหน#าที่สอนให#สถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังข#าราชการครูต่ํากว*าเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔
ที่ 292 /๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและมอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔
โดยที่พระรำชบั ญญัติ ระเบียบบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึก ษำธิ กำร พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๓๗ กำหนดให้สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรศึกษำตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่นและมีอำนำจหน้ ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมถึงอำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มี
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
ในกำรปฏิบัติร ำชกำรของสำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ มีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เป็ นผู้ บั งคับบั ญชำข้ำรำชกำรและรับผิ ดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนให้ เป็นไปตำม
นโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นกำหนดอำนำจหน้ำที่ข อง
ผู้อำนวยกำรไว้เป็นกำรเฉพำะกำรใช้อำนำจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังกล่ำวให้คำนึงถึงนโยบำยที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงด้วย โดยมีรองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรรองจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อช่วยปฏิบัติรำชกำร และมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่ผู้อำนวยกำรกำหนดหรือมอบหมำย
อนึ่ง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนั กงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ ำที่
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(๒) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(๓) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๔) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๕) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๖) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
/(๗) จัดระบบ…
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(๗) จัด ระบบกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำ และประเมิน ผลสถำนศึก ษำในเขตพื ้น ที่
กำรศึกษำ
(๘) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๙) ดำเนิน กำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(๑๐) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
(๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้ แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๑๒) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นไปโดยควำมเรียบร้อยตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ และตอบสนองนโยบำยกำรขับเคลื่อนและพัฒ นำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและส่วน
รำชกำรต้นสังกัดและหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่ง พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๒๔
แห่ง พระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ของระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ว่ำด้วยกำรมอบอำนำจใน
กำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่น ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมำยงำนและกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย
เขต ๔ ดังนี้
๑) นำยวิทย์ ศรีวะรมย์ ข้ำ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ วิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ เป็ น ผู ้บ ริห ำรรำชกำรของส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำ ในกำรปฏิบัต ิร ำชกำร
โดยทั่วไป เช่น สั่งกำร อนุมัติ อนุญำต กำกับดูแล ควบคุม ติดตำม หรือดำเนินกำรอื่นใดภำยใต้อำนำจและ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือตำมที่ได้รับมอบอำนำจ
๑.๒ เป็น ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำของข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำใน เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๓ ควบคุม กำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง
ของรัฐบำล และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๔ เป็นผู้แทนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรประสำนงำนกำรบริหำรรำชกำร
กับส่วนรำชกำรอื่นหรือองค์กรภำยนอก
/๑.๕ ดำเนินกำร…
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11.10 จัดเก็บ(งบเดือน) หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณคงคลัง/เงินนอกงบประมาณ
ทะเบียนคุมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และจัดทารายงานหลักฐานค้างรับเสนอผู้บังคับบัญชา ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป
11.11 บั น ทึกข้อมูล Online โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ
สานักงานคลังจังหวัดตามลาดับ ภายสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
11.12 จัดทาทะเบียนคุม รายการขอเบิกเงินคงคลัง(ฎีกา),ทะเบียนคุมใบสั่ งซื้อสั่ งจ้าง
(PO),ทะเบียนคุมเบิกเกินส่งคืน,ทะเบียนคุมรับและนาส่งเงิน
11.13 ประสานหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
11.14 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราช ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบให้ นางสาวแสงเดือน ใจกล้า ปฏิบัติแทน
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล
1) นางพรนาถ เดชโภชน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งเลขที่ อ 17 ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ
พิเศษ) มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติราชการของกลุ่มบริหารงานบุ คคล
ให้ดาเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูก ต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยผ่านการตรวจพิจารณา
ของ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ก่อนนาเสนอผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พิจารณาสั่งการ
1.2 ตรวจสอบการจ่ายหนังสือราชการในกลุ่มให้เจ้าหน้าที่รับไปปฏิบัติ
1.3 ตรวจสอบการบันทึกเสนอของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม พร้อมเสนอความเห็นประกอบตาม
ควรแก่ ก รณี โดยผ่ า นการตรวจสอบการพิ จ ารณาของรองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พิจารณาสั่งการ
1.4 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กรณี นางพรนาถ เดชโภชน์ ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
2) นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งเลขที่ อ 18 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.1 งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.2 งานคัดเลือกและสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.3 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ครู
ผู้ช่วย/ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
/2.1.4 งานการ…
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2.1.4 งานการตั ด โอนต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจาในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.5 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.6 งานขอโอนและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.7 งานทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.1.8 งานการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา
2.1.9 งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กรณี นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายศุภชัย กันทะเนตร ปฏิบัติหน้าที่แทน
3) นางฉันทนา กองมงคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งเลขที่ อ 28 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน
วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.1.1 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
3.1.2 งานให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
3.1.3 งานคานวณเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดื อนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2 งานเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
3.3 งานประเมินค่างาน สาหรับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตาแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชานาญการพิเศษ
3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กรณี นางฉันทนา กองมงคล ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
4) นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค. (2) ตาแหน่งเลขที่ อ 19 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ งานวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1.1 งานจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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4.1.2 จั ดทาข้อมูลสารสนเทศด้ านอัตราก าลั งของสถานศึ กษาและส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา
4.1.3 จัดทาทะเบียน ควบคุมการใช้ตาแหน่ง และอัตราว่าง ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
4.2 งานบริหารอัตรากาลัง
4.2.1 งานจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2.2 งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 . 2 . 3 ง า น ป รั บ ป รุ ง ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ กษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา และตาแหน่งลูกจ้างประจา
4.2.4 งานตามมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ/ข้าราชการ และลูกจ้างประจา
4.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กรณี นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์ ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางฉันทนา กองมงคล ปฏิบัติหน้าที่แทน
5) นางจิราภรณ์ การดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งเลขที่ อ 21 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบาเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 งานจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5.1.1 งานจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
5.1.2 งานการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 กคศ.16
5.1.3 งานขอเพิ่มวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1.3 งานขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1.5 งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา
5.1.6 งานบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
5.1.7 งานจัดส่งทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น
5.1.8 งานรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
5.1.9 งานขอพระราชทานเพลิงศพ
5.1.10 งานบริการสาเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7
5.2 งานพื้นที่พิเศษและพื้นที่เสี่ยงภัย
5.3 งานเกษี ย ณอายุ ร าชการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ
ลูกจ้างประจา
5.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กรณี นางจิราภรณ์ การดี ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง ปฏิบัติหน้าที่แทน
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6) นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งเลขที่ อ 22 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ งานบาเหน็จความชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 งานจัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
และลูกจ้างประจา
6.2 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจา
6.2.1 งานขอเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
รายงานการตัดโอนอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนภายในหน่วยเบิกและข้ามหน่วยเบิก
6.3 งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
6.4 งานบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา และ
ลูกจ้างประจา
6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางจิราภรณ์ การดี ปฏิบัติหน้าที่แทน
7) นายศุภชัย กันทะเนตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งเลขที่ อ 23 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ งานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 งานรักษาการในตาแหน่ง
7.1.1 งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.1.2 งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
7.2 งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.3 งานสรรหา ลาออก ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
และ งานดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.4 งานรายงานผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อครบสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู เสนอ อกศจ.เชียงราย และ กศจ.เชียงราย เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
7.5 รายงานผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
7.6 งานจัดทาระเบียบวาระการประชุมเสนอ อกศจ.เชียงราย และ กศจ.เชียงราย
7.7 งานปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
7.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กรณี นายศุภชัย กันทะเนตร ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
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8) นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่ นตามมาตรา 38
ค. (2) ตาแหน่งเลขที่ อ 24 ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานดังนี้
8.1 งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
8.1.1 งานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-Obec)
8.1.2 งานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
8.1.3 งานข้ อ มู ล สารสนเทศกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8.2 งานให้บริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
8.2.1 งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน/ความประพฤติ
8.2.2 งานออกหนังสือรับรองตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
กรณีใช้ตาแหน่งหน้าที่ร าชการขอปล่ อยตัวชั่ว คราวผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา ให้พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการศาล
8.2.3 งานออกหนังสือรับรองเพื่อการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้แก่ครูชาวต่างชาติ
8.2.4 งานขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้รับบาเหน็จบานาญ
8.2.5 งานขออนุญาตไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
8.2.6 งานขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ
8.2.7 งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
8.2.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์ ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวทิพากร อาจนาเสียว
ปฏิบัติหน้าที่แทน
9) นางสาวทิพากร อาจนาเสียว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค. (2) ตาแหน่งเลขที่ อ 27 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชานาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการ มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
9.1 งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
9.1.1 งานธุรการลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
9.1.2 งานจัดทาระเบียบวาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล
9.1.3 งานจั ดทาคาสั่ ง ให้ เ จ้าหน้า ที่รับผิ ดชอบตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายของกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล
9.1.4 งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
9.2 งานให้บริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
9.2.1 งานบริการบุคคล
9.2.2 งานการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.2.3 งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
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9.2.4 งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
9.2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางสาวทิพากร อาจนาเสียว ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) นางณัฐธิณี แสนถา ตาแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ตาแหน่งเลขที่ อ 20 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาให้ ด าเนิ น การด้ ว ย ความเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ
โดยผ่านการตรวจพิจารณาของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ก่อนนาเสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พิจารณาสั่งการ
1.2 ตรวจสอบการจ่ายหนังสือราชการในกลุ่มให้เจ้าหน้าที่รับไปปฏิบัติ
1.3 ตรวจสอบการบันทึกเสนอของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม พร้อมเสนอความเห็น ประกอบตาม
ควรแก่กรณีโดยผ่านการตรวจสอบพิจารณาของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 พิจารณาสั่งการ
1.4 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
1.4.1 งานดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.4.2 งานดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
1.4.3 งานดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
1.5 งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
1.5.1 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
1.5.2 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒ นาครู
รูปแบบครบวงจร
1.5.3 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
1.5.4 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกระบวนการ PLC (
Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา
1.6 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN)
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๑.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
กรณี นำยวิทยำ ไชยปันดิ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำยปริญญำ วงศ์ขัติย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
๒) นายปริญญา วงศ์ขัติย์ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) เลขที่ตำแหน่ง อ ๒๖ ตำแหน่ง นิติกรชำนำญกำร กลุ่มกฎหมำยและคดี
มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ งำนธุรกำร ข้อมูล สถิติ และกิจกรรมผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดี
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย
๒.๓ ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียน
๒.๔ ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
๒.๕ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
๒.๖ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
๒.๗ ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
๒.๘ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง และกำรบังคับคดี
๒.๙ ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่นๆ ของรัฐ
๒.๑๐ ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน วินัย และคดีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๒.๑๑ ประสำนงำนหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรภำยนอกเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมใน
กำรดำเนินคดีของหน่วยงำน
๒.๑๒ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย
และงำนคดีของรัฐ
๒.๑๓ ให้คำปรึกษำ หำรือ แนะนำ และพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยหรือระเบียบรำชกำร
๒.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
กรณี นำยปริญญำ วงศ์ขัติย์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำยวิทยำ ไชยปันดิ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
อนึ่ ง งำนที่ ม อบหมำยให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมค ำสั่ ง นี้ ให้ ถื อ ว่ ำ เป็ น งำนที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ ป็ น ประจ ำ
โดยให้ผู้ได้รับมอบหมำยปฏิบัติงำนเต็มกำลังควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้วยควำมเอำใจใส่ วิริยะ อุตสำหะ ต่อภำระ
งำนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบและเกิดผลดีแก่รำชกำร ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์
ในกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีหำกมีปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ ทรำบโดยพลัน เพื่อให้คำปรึกษำแนะนำ วินิจฉัย สั่งกำร หรือแก้ไขให้
แล้วเสร็จลุล่วงไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔

