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รายงานผลการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2

วัตถุประสงค
รายงานผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อให
กลุมบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ได ดําเนินการรายงานผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ อยูในอํานาจหนาที่ของ
กศจ. /อ.ก.ศ.จ. เชียงใหม ใหเปนรูปแบบเดียวกัน สามารถนําขอมูลไป ประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน
บุคคล เพื่อประโยชนในการกําหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการ รักษาความเปนธรรมและรักษามาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล และพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ขอบเขต
การรายงานนี้เปนรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะที่อยูในอํานาจและหนาที่ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

หัวขอการรายงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกลุมบริหารงานบุคคล
ปริมาณงานของกลุมบริหารงานบุคคล
ปญหาและการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคล
ขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
พฤศจิกายน 2562
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1. ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
1.1 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ
ที่

ตําแหนง

วิทยฐานะ

จํานวน
ตําแหนง ตําแหนง
ที่มีคน
วาง
ครอง

รวม

1

ครูผูชวย

-

115

2

ครู

-

211

3

ครู

ครูชํานาญการ

204

204

4

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

509

509

5

ครู

ครูเชี่ยวชาญ

2

2

6

ครู

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

-

7

รอง ผอ.สถานศึกษา

8

รอง ผอ.สถานศึกษา

9

-

115
43

254

-

-

-

รอง ผอ.ชํานาญการ

3

8

11

รองผอ.สถานศึกษา

รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ

4

-

4

10

รอง ผอ.ชํานาญการ

รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

-

11

ผอ.สถานศึกษา

-

-

-

-

12

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.ชํานาญการ

5

13

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.ชํานาญการพิเศษ

72

14

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.เชี่ยวชาญ

4

15

ผอ.สถานศึกษา

ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ

-

16

ศธจ.

17

รอง ศธจ.

18

ผอ.สพท.

ผอ.สพท.ชํานาญการพิเศษ

19

ผอ.สพท.

ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

20

ผอ.สพท.

ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ

21

รอง ผอ.สพท.

รองผอ.สพท.ชํานาญการ

-

22

รอง ผอ.สพท.

รองผอ.สพท.ชํานาญการพิเศษ

3

3

23

รอง ผอ.สพท.

รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

1

1

24
25
26

ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

1
14

1
14

1

5
-

72
4

1

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ตําแหนง
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
พนักงานธุรการ
ชางครุภัณฑ
ชางไฟฟา
ชางไม
พนักงานสถานที่
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รวม

วิทยฐานะ

จํานวน
ตําแหนง ตําแหนง
ที่มีคน
วาง
ครอง

รวม

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ

-

5
1
1
11
1
31
13
1
3
1
4
1
6
6
1
5
3
1,244

4
1
1
2

59

5
1
1
11
1
31
13
1
3
1
8
2
7
2
6
1
5
3
1,303

1.2 จํานวนนักเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สพป.เชียงใหม เขต 1)
ลําดับที่
ระดับ
จํานวน (คน)
หมายเหตุ
กอนประถมศึกษา
1
อนุบาล 1
316
2
อนุบาล 2
1271
3
อนุบาล 3
1425
รวม
3022
ประถมศึกษา
4
ประถมศึกษาปที่ 1
2989
5
ประถมศึกษาปที่ 2
2646
6
ประถมศึกษาปที่ 3
2559

หมาย
เหตุ

5
ลําดับที่
7
8
9

ระดับ
จํานวน (คน)
หมายเหตุ
ประถมศึกษาปที่ 4
2536
ประถมศึกษาปที่ 5
2498
ประถมศึกษาปที่ 6
2508
รวม
15,736
มัธยมศึกษาตอนตน
10
มัธยมศึกษาปที่ 1
807
11
มัธยมศึกษาปที่ 2
816
12
มัธยมศึกษาปที่ 3
665
รวม
2,288
รวมทั้งสิ้น
21,036
1.3 จํานวนบุคลากรที่จางโดยใชเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินบํารุงการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ตําแหนง

ครูอัตราจาง
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
พนักงานทําความสะอาด
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
พนักงานพิมพดีด
ธุรการโรงเรียน
คนสวน
รวมทั้งสิ้น

รวม
(คน)

จํานวนบุคลากร
แยกตามแหลงงบประมาณ
เงิน
เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ
(คน)
(คน)

96
2
42
2

96
1
42
2

1
87

1
87

230

229

เงินบํารุง
การศึกษา
(คน)

สอนในระดับ

ประถมฯ,ขยาย
โอกาส

1

1

หมายเหตุ
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2. ผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 23 (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
อํานาจหนาที่
(1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง
และเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบและหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
(2) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(3) การพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษา ในเขตพื้นที่ การศึกษาและขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษา
(4) เรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ การ อุทธรณ และการรองทุกข ตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม
(5) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม
การจัดสวัสดิการและการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมิน ผลการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
(7) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาของ
เขตพื้นที่ การศึกษา
(8) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงาน การศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ดีมาก

ดี
















ตองปรับปรุง

ปญหา/อุปสรรค

7
อํานาจหนาที่

(9) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงาน
บุคคล ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมอยูในอํานาจ และ
หนาที่ของ ผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
(10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
(11) กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา
และ การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการ
บริหารและการจัด การศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัวองคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย
(12) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา
(13) พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดําเนินงานในลักษณะ ตัวชี้วัดรวมของสวนราชการ
หรือหนวยงานและสถานศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(14) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ
คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค (ศึกษาธิการ
จังหวัด)
(15) กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน ของสวนราชการหรือหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
(16) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณา
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ดีมาก

ดี
















ตองปรับปรุง

ปญหา/อุปสรรค

8
ปญหา/อุปสรรค
(1)
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลอัตรากําลังของหนวยงานมีความแตกตางกัน แมวางานอัตรากําลังตอง
ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ กฎเกณฑ และรูป แบบการคํ านวณที่กําหนด โดยหน ว ยงานตน สั ง กัด มอบนโยบายให
รวบรวมขอมูลกําลังคนทุกดานเพื่อจัดทําแผนการบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งไมไดกําหนด
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนแบบแผนที่ชัดเจน ซึ่งที่ผานมาพบวาแตละจังหวัด การรายงานขอมูลอัตรากําลัง
ประกอบการนําเสนอขอมูลเขาที่ประชุม อกศจ. และ กศจ. ของแตละจังหวัด มีชุดขอมูลที่ตางกัน ลักษณะการ
จําแนกขอมูลตางกัน การใหรายละเอียดสภาพอัตรากําลังมีความยุงยากพอสมควร รวมทั้งมีการจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบที่ตางกัน เพื่อสามารถใชงานไดงายและเปนปจจุบันที่ทันตอการใชงาน
- ด า นตั ว บุ ค คลที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ง านอั ต รากํ า ลั ง ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และของสํ า นั ก งาน
ศึ ก ษาธิ การจั ง หวั ด มี ค วามรู ความเข าใจด า นงานอั ต รากํ า ลั งยั ง ไม ค รอบคลุ มทุ ก ด า น มี ป ระเด็ น ความเห็ น ทั้ ง ที่
สอดคลองและไม สอดคลองกัน ซึ่งอาจสงผลถึงการวิเคราะหการใชอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงที่ไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ กําหนด
(2)
ดวยระบบที่กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูจัดทําขอมูลและสงตอใหกับสํานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก าร จั ง หวั ด ในฐานะฝ ายเลขานุ การของ กศจ. เป น ผู ดํ าเนิ น การ แต ในสภาพความเป น จริ ง สํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ไมไดมีฐานขอมูลที่จะเปนการชวยตรวจสอบความถูกตองในเรื่องตาง ๆ ใหกับเขตพื้นที่ได จึงไม
อาจรูวาขอมูล เหลานั้นถูกหรือผิดมากนอยเพียงใด
(3)
การเลื่ อนเงิ น เดื อนข า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ทุก หน ว ยงานการศึก ษาจะตอ ง
ดําเนินการตาม หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตในเรื่องของแนวปฏิบัติเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ตนสังกัดที่ จะตองกําหนดรูปแบบหรือปฏิทินการดําเนินการใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และ เมื่อดําเนินการแลวก็จะตองเสนอใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะฝายเลขานุการเสนอตอ กศจ.
เพื่อพิจารณา แตในสภาพความเปนจริงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเปนหนวยงานที่ตองมีภารกิจในการบูรณาการ
การศึกษาของทุกหนวยงานการศึกษาในจังหวัด โดยขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวง ไมใชผูบังคับบัญชา จึงทําให
ไมสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได อีกทั้งสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดไมไดมีฐานขอมูลที่จะเปนการชวยตรวจสอบความถูกตองในเรื่องตาง ๆ ใหกับเขตพื้นที่ได
(4)
องคประกอบของ อกศจ. และ กศจ. ในเรื่องของสัดสวนของกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ดานการ บริหารงานบุคคลและมีประสบการณดานกฎหมาย มีไมเพียงพอ
- ความไมชัดเจนในขอกฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันที่คาบเกี่ยวกันเรื่องอํานาจระหวางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(5)
ขั้นตอนการสั่งการของราชการในการแจงประชาสัมพันธใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับ ทราบ เปนขั้นตอนที่คอนขางยาวและคอนขางลาชา เชนการสงผลงานเพื่อคัดเลือกทําใหบางครั้งผูที่
สนใจจะสงผล งานเขารับการคัดเลือก ไมสามารถดําเนินการไดทันตามหวงเวลาที่กําหนด
(6)
การจัดขอมูลการรายงานการบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดิมใหทุกเขต
พื้นที่รายงาน ขอมูล แตปจจุบันกําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนหนวยงานบูรณาการการศึกษาในจังหวัด
และไมได กําหนดขอบเขตการทํางาน แนวปฏิบัติ หรือสรางความเขาใจใหหนวยงานทางการศึกษาใหรับทราบและ
ถือปฏิบัติ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ความไมชัดเจนนี้จึงคอนขางเปนอุปสรรคในการดําเนินงานในการขอรับการ
สนับสนุน ขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ
(7)
ดวยโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการที่แตละสวนราชการไมไดขึ้นตรงตอกัน การปฏิบัติงานของ
หนว ยงาน ในสั งกั ดระดับจั งหวัดจึงตองปฏิบัติตามแนวทางของสวนราชการนั้น ๆ เมื่อตองเสนอเรื่องขอความ

9
เห็นชอบตอองค คณะบุคคล ผานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะฝายเลขานุการ บางครั้งจึงไมสามารถทราบ
แนวปฏิบัติหรือ ระเบียบการดําเนินการของแตละสวนราชการในเรื่องนั้น
(8)
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไมเปนไปตามแผน โครงการที่กําหนดไวไมไดรับการขับเคลื่อน ทําให
แผนไม สามารถปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
- หนวยงานทางการศึกษายังใหความตระหนักในเรื่องของการเสนอโครงการในแผนพัฒนา
การศึกษาคอนขางนอย
(9)
การจัดเก็บขอมูลไมครอบคลุมตามตัวชี้วัด
(10) หนวยงานทางการศึกษารวมทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจในมิติของการจัด
การศึกษาที่ตอง บูรณาการรวมกันในภาพรวมของจังหวัด

3. ปริมาณงานของกลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม เขต 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
เรื่องที่ดําเนินการ
(1) การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(2) การควบคุม จัดทําทะเบียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
(ที่เปนตําแหนงทําหนาที่ครู)
(3) การควบคุมจัดทําเกณฑอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเปนไปตาม หลักเกณฑหรือกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
(4) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง การกําหนดตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว (ที่เปนตําแหนงทําหนาที่ครู)
(5) การตัดโอน การกําหนดตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาอื่น เฉพาะกรณีอัตราวาง การ
เกลี่ยพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว (ที่เปนตําแหนงทําหนาที่ครู)
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การจัดสรร
อัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว (ที่เปนตําแหนงทํา
หนาที่ครู)
(๗) การบริหารดําเนินการเกี่ยวกับ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
(ที่เปนตําแหนงทําหนาที่ครู) ตามกรอบหรือที่ไดรับจัดสรร
(8) ปฏิบัติงานในงานแตงตั้ง ยาย ที่เกี่ยวกับ
8.1) การการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารย า ย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.๒) ดําเนินการขอและพิจารณายายภายในและระหวางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- สายงานบริหารการศึกษา
- สายงานบริหารสถานศึกษา
- สายงานการสอน ตําแหนงครู
- สายงานนิเทศการศึกษา
- สายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

ครั้ง
4

จํานวน
เรื่อง ราย
4
-

2

2

-

3

3

-

3

5

135

3

3

11

3

3

135

2

2

94

1
4
1
1
2
1
3

1
4
1
1
2
1
3

4
1
24
210
2
3

10
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เรื่องที่ดําเนินการ
8.3) การแตงตั้ง ยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอ
ยายทั้งภายในและระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สายงานบริหารการศึกษา
- สายงานบริหารสถานศึกษา
- สายงานการสอน ตําแหนงครู
- สายงานนิเทศการศึกษา
- สายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
8.4) การแตงตั้ง/ยายกรณีตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตัวไปแตงตั้งในหนวยงานทาง
การศึกษาใหมทั้งภายในและระหวาง สํานักงานเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษา
- สายงานบริหารการศึกษา
- สายงานบริหารสถานศึกษา
- สายงานการสอน ตําแหนงครู
- สายงานนิเทศการศึกษา
- สายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
กรณีมีคนครอง
(9) การชวยราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สายงานบริหารการศึกษา
- สายงานบริหารสถานศึกษา
- สายงานการสอน ตําแหนงครู
- สายงานนิเทศการศึกษา
- สายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
10) การบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ในบัญชี กศจ.เชียงใหม
10.1 ผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย
10.2 ผูไดรับการคัดเลือก ตําแหนงครูผูชวย
11) การแตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู
12) การเกษียณอายุราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13) การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและลูกจางประจํา
14) การดําเนินการขอเพิ่มวุฒิ
15) การดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
16) การขอยกเวนการเกณฑทหาร
17) การขอพระราชทานเพลิงศพ
18) การขออนุญาตลากิจและลาทัศนศึกษาไปตางประเทศ
19) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
20) การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ

ครั้ง

จํานวน
เรื่อง ราย

1
2
1
1

1
2
1
1

12
40
2
3

2
1

2
1

4
3

1
18
1
2
2
10
1
19
14
2
2
45
2
10

1
18
1
2
19
10
1
19
14
2
2
45
40
10

3
18
1
16
24
62
198
19
14
2
2
95
75
50
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21) การดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการ/บํานาญ/ลูกจาง
22) การดําเนินการออกหนังสือรับรองบุคคล
23) การบริการใหยืม ก.พ.7, ก.ค.ศ.16 และรับรองสําเนาถูกตอง
24) การดําเนินการการขอลาออกจากราชการ
25) การดําเนินการเกี่ยวกับการถึงแกกรรม
26) ดําเนินการขอและพิจารณาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
27) ดําเนินการขอและพิจารณาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
28) ดําเนินการขอและพิจารณาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทบทวน ว.13)

ครั้ง

จํานวน
เรื่อง ราย

520
15
432
13
2
60

520
15
432
13
2
60

520
15
475
13
2
60

58

58

58

8

8

8
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4. ปญหาและการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคล (เรียงลําดับตามความสําคัญ)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานประสบปญหาในการบริหารงานบุคคล เรื่องใดบาง และมีการ
ดําเนินการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลที่สําคัญ อยางไร
ปญหา
วิธีการแกไข
ผลการแกไข
(1) การดําเนินการในบางเรื่อง
(1) ใชวิธีการประสานงานแบบไม
(2) การใชวิธีการประสานงานแบบ
บางครั้ง สวนราชการกําหนด
เปนทางการ เชน โดยวาจา การสง ไมเปนทางการ ที่ผานมาทําใหงาน
ปฏิทินการดําเนินการที่กระชั้นชิด ไฟลขอมูลกอนการนําสงหนังสือ
แลวเสร็จตามกําหนดเวลา และทั้ง
จึงเปนสภาวะเรงรีบของหนวยงาน ราชการ หรือหากเปนเอกสารที่ตอง สองฝายเริ่มใหความรวมมือและ
การศึกษาที่เปนผูปฏิบัติที่จะตอง แนบประกอบการประชุมก็จะให
เขาใจในระบบการทํางานของกัน
จัดทําขอมูลใหทันตอหวงเวลาของ หนวยงานนั้น ๆ นํามาในวันประชุม และกันมากขึ้น เริ่มเขาใจบทบาท
การนําเสนอ กศจ. จึงทําให
โดยใหจัดสง เฉพาะขอมูลที่สําคัญ ของแตละฝาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการสง บรรจุในระเบียบวาระเปนการ
ขอมูลใหกับฝายเลขานุการ กศจ. เบื้องตนกอน เพื่อใหฝายเลขานุการ
ลาชาไปดวย
สามารถจัดทําเอกสารไดทัน
กําหนดหวงเวลาของการประชุม
รวมทั้ง ในเรื่องสําคัญ หรือเรื่องที่
ยังเขาใจไมตรง การ กอนวัน
ประชุมก็จะประชุมรวมกันทุก
หนวยงาน เพื่อ สรางความเขาใจให
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน
(2) รูปแบบการจัดเก็บขอมูล
(2) การประสานงาน การทบทวน (2) ขอมูลมีความชัดเจนมากขึ้น
อัตรากําลัง ของหนวยงานมีความ การสรางความเขาใจ รวมทั้งจัดทํา ระหวาง หนวยงานเริ่มมีแนวทางใน
แตกตางกัน แตละ หนวยงาน
ระบบ การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินงาน ในทิศทางเดียวกัน
การศึกษามีชุดขอมูลที่ตางกัน
ระดับหนวยงาน การศึกษาเพื่อใหมี มากขึ้น
ลักษณะการจําแนกขอมูลตางกัน ขอมูลในภาพรวมของ จังหวัด
การให รายละเอียดสภาพ
อัตรากําลังตางกัน รวมทั้งไมมีการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่ สามารถ
ใชงานไดงาย ขอมูลจึงไมมีความ
เปนปจจุบันที่ทันตอการใชงาน
(3) เจาหนาที่งานของหนวยงาน
(3) ประสานงานเพื่อสรางความ
(3) เจาหนาที่ระหวางหนวยงานเริ่ม
การศึกษาและสํานักงาน
เขาใจในประเด็นปญหา การใช
เขาใจ และใหการยอมรับในการ
ศึกษาธิการจังหวัดมีความรู ความ เอกสารราชการ ระเบียบกฎหมาย ดําเนินงานของกันและกันมากขึ้น
เขาใจในเรื่องตางๆ ที่ตอง
อางอิง การระดมสมอง และรับฟง
ดําเนินการ รวมกันยังไมครอบคลุม จากผูที่มีความรูและแลกเปลี่ยน
ทุกดาน มีประเด็น ความเห็นที่
ประสบการณระหวางกัน
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สอดคลองและไมสอดคลองกัน
(4) การกําหนดแผนและแนวปฏิบัติ
ใน การบูรณาการการทํางานระดับ
จังหวัด ไมชัดเจน การดําเนิน
นโยบายอยางเรงดวน และตองการ
ผลลัพธในเวลาอันสั้น สิ่งที่ ตามมา
คือ ความขัดแยงทางความคิดและ
เปาหมาย ความบกพรองในขั้นตอน
การ ปฏิบัติ

(4) พยายามเรียนรูสิ่งใหมและ
(4) เมื่อมีคูมือและแนวปฏิบัติ การ
ปรับตัว เพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน ทํางาน จึงเริ่มเปนไปในทิศทาง
ซึ่งที่ผานมา หนวยงานตนสังกัดก็ได เดียวกัน
ดําเนินการ แกปญหาโดยการจัดทํา
คูมือการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดอบรม
พัฒนา บุคลากร

5. ขอเสนอแนะดานการบริหารงานบุคคล มีดังนี้
(1) การจัดทําขอมูลสารสนเทศของทุกหนวยงานการศึกษาในจังหวัดถือเปนสิ่งที่สําคัญและควรดําเนินการ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อประโยชนตอการนําไปเปนฐานขอมูลใน
การดําเนินการของทุกสวนราชการ แตในสภาพปจจุบันหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดไมเขาใจบทบาทของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จะตองนําขอมูลจากหนวยงานตางๆเหลานั้นมาจัดทําเปนสารสนเทศในภาพรวมของ
จังหวัดเทาที่ควร ควรใหหนวยงานตนสังกัดสรางการรับรูใหกับหนวยภายใตสังกัดในระดับจังหวัด เพื่อรับทราบและ
ใหความรวมมือตอไป
(2) ควรเพิ่มสัดสวนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหมีอยางนอย 3 คน
เพื่อใหคานและดุลกันระหวางนักกฎหมายดวยกัน
(3) การดํ าเนิ นการพิ จารณากลั่น กรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในสภาพป จจุ บันที่ตอง
พิ จ ารณาทั้ งเรื่ องการบรรจุ การแต งตั้ ง การโยกย าย การดําเนิน การทางวิ นัย การกําหนดวิ ทยฐานะและสิท ธิ
ประโยชนตาง ๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการดําเนินการทางวินัย ซึ่งในแตละครั้งของ
การประชุมมีเรื่องที่ตองเสนอเพื่อพิจารณาเปนจํานวนมาก เพื่อใหการพิจารณาของคณะกรรมการเปนไปดวยความ
รอบคอบ จึงเห็น วาควรกําหนดให มีคณะอนุ กรรมการเกี่ ยวกับการพิจ ารณางานวินัยเปนการเฉพาะ เพราะการ
พิจารณาเรื่องตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูดานกฎหมายและพิจารณาอยางความรอบคอบ และละเอียดถี่ถวน
ขอรับรองวา รายงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้เปน ขอมูลถูกตอง
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูรายงาน

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศ ประจําป 2562
กิจกรรมหลัก
ดําเนินการจัดประชุมผูบริหารโรงเรียนในสังกัด และผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่ ดังนี้
1.1 ผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 88 คน
1.2 ผูบริหาร สพป.เชียงใหม เขต 1
จํานวน 11 คน
1.3 บุคลากร สพป.เชียงใหม เขต 1
จํานวน 70 คน
รวม
จํานวน 168 คน
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร สามารถดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร ไดแลกเปลี่ยนองค
ความรูที่จะนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมหลัก
สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ 2562 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,422 คน ไดเขารับการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ ดังนี้
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการทดลองใชแนวทางการวัดแววผูมีความสามารถพิเศษระดับ
ประถมศึกษา โดยใชการวิจัยเปนฐาน และจัดทําเครื่องมือวัดแววผูมีความสามารถพิเศษ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
-การพัฒนาบุคลากรมอนเทสซอริระดับการนิเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
ผูเรียนหลักสูตรการพัฒนาชํานาญการ วิทยากรมอนเทสซอริสากล
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ กําหนดแนวคิด จุดเนน คําอธิบายรายวิชา ตัวอยางโครงสรางรายวิชา การ
จัดการเรียนรูสาระพุทธศาสนา ที่มีสติและสมาธิเปนฐาน
-การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากรพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
-เสริมสรางประสิทธิภาพใหกับโครงการเพชรในตม” ป 2562
-การออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
-วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability
Development)
-ฝกอบรมวิชาชีพ “สาขาการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(แอร) และการลางแอร” (รุนที่1)
-อบรมครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) ของ
เครือขายภาคเหนือตอนบน(รอบที่2)
-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําหองสมุดมีชีวิตรูปแบบตูคอนเทนเนอรมอบใหโรงเรียนเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558
-ฝกอบรมโครงการจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ ๒/๖๑ “เปนเบา เปน แมพิมพ” ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
-อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําครูระดับประถมศึกษา เพื่อปองกันนักสูบ นักดื่มหนาใหม

-ฝกอบรมหลักสูตร “ครูผูสอนวิชาสหกรณ” ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 จังหวัด
เชียงใหม
-อบรมพัฒนาศักยภาพครูผูสอนดนตรีไทย ประจําป พ.ศ.2562
-ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง(sQip)
-อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลเปนวิทยากรตนแบบ (การอบรมวิทยากรชุดขุนดานปรองดอง
สมานฉันทเพื่อการปฏิรูปภาค 3) “โครงการสรางเสริมกลุมมวลชนเปนจิตอาสาสรางสามัคคีปรองดอง”
-การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ ในกลุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรม
ราชูปถัมภ

