
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 



 
ค ำน ำ 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี อันประกอบด้วย ๕ ด้าน ไดแ้ก ่ด้านการวางแผนก าลังคน ด้านการสรรหา ด้านการ
พัฒนา ด้านการรักษาไว้ ด้านการใช้ประโยชน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงราย ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการด าเนินงานตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
            นายสมพร  สุขอร่าม 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                          สำรบัญ 
เรื่อง           หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย   ๑ 
   
ส่วนที่ ๒ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
 ด้านที่ ๑ ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning)   ๗   
 ด้านที่ ๒ ด้านการสรรหา (Recruitment)      ๑๒  
 ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนา (Development)      ๑๔   
 ด้านที่ ๔ ด้านการรักษาไว้ (Retention)      ๑๗   
 ด้านที่ ๕ ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)     ๑๙  
  
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ๒๐  
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตำมประกำศลงวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงรำย โดย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย   

 กระทรวงศึกษำธิกำร  แบ่ งส่ วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึ กษำมั ธยมศึ กษำ  
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ดังนี้ (1) กลุ่มอ ำนวยกำร (2) กลุ่มนโยบำยและแผน   (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (8) กลุ่ม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ (9) หน่วยตรวจสอบภำยใน และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2561 
ประกำศแบ่งส่วนรำชกำร ให้เพ่ิม (10) กลุ่มกฎหมำยและคดี  

1. สถานที่ตั้ง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย ตั้งอยู่เลขที่ 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ต ำบลเวียง 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57000 โทรศัพท์ 0– 5360 - 1451      โทรสำร 0 – 5360 – 1450    
Website  :  http://www.spm36.obec.in.th  E-mail : secondary36cripyo@gmail.com 

2. เขตพื้นที่บริการ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย มีเขตพ้ืนที่บริกำรในกำรบริหำร จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ระดับมัธยมศึกษำ ประกอบด้วย  18 อ ำเภอ ได้แก่ 1. อ ำเภอเมือง 2. อ ำเภอ เวียงชัย 3. อ ำเภอเวียง
เชียงรุ้ง 4. อ ำเภอแม่ลำว 5. อ ำเภอพำน 6. อ ำเภอแม่สรวย 7. อ ำเภอป่ำแดด  
8. อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ  9. อ ำเภอแม่จัน 10. อ ำเภอแม่สำย 11. อ ำเภอเชียงแสน 12. อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 13. 
อ ำเภอดอยหลวง 14. อ ำเภอเทิง 15. อ ำเภอเชียงของ 16. อ ำเภอเวียงแก่น 17. อ ำเภอขุนตำล   18. อ ำเภอ
พญำเม็งรำย   

เขตพื้นที่บริการในจังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบจ. อบต. 

นคร/
เมือง 

ต าบล 

เชียงราย 11,678 18 124 1,786 1 72 1 70 

                       

http://www.spm36.obec.in.th/
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                              3. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 

จังหวัด ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

    เชียงราย 632,413 665,891 1,298,304 548,617 
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5. สถานศึกษาในสังกัด 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ระดับมัธยมศึกษำ มีสถำนศึกษำสังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน  41 แห่ง บริหำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนด
เป็นสหวิทยำเขต ตำมระเบียบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย ว่ำด้วยสหวิทยำเขตมัธยมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 13 มกรำคม 2560 และประกำศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เรื่อง กำรจัดตั้งสหวิทยำเขตและที่ตั้งส ำนักงำนสหวิทยำเขต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประกำศ ณ วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ดังนี้   
 

จังหวัด อ าเภอ ชื่อสหวิทยาเขต โรงเรียน 

เชียงรำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เมืองเชียงรำย 

2. เวียงชัย  

3. เวียงเชียงรุ้ง 

ริมกก 
1. สำมัคคีวิทยำคม (ประธานจังหวัดเชียงราย) 
2. ด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์  
3. เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม  
4. ห้วยสักวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
5. สำมัคคีวิทยำคม 2  
6. จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
7. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย 
8. ดอนชัยวิทยำคม 
9. เวียงชัยวิทยำคม  
10. ดอนศิลำผำงำมวิทยำคม 
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยำคม 

1. พำน  

2. แม่ลำว  

3. แม่สรวย  
4. ป่ำแดด  

5. เวียงป่ำเป้ำ   

เวียงกำหลง 1. พำนพิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. พำนพิเศษพิทยำ 
3. ดอยงำมวิทยำคม 
4. แม่อ้อวิทยำคม 
5. นครวิทยำคม 
6. แม่ลำววิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. แม่สรวยวิทยำคม 
8. วำวีวิทยำคม 
9. ป่ำแดดวิทยำคม 
10. เวียงป่ำเป้ำวิทยำคม  
 11. แม่เจดีย์วิทยำคม 

1. แม่จัน  สุดถิ่นไทย 1. แม่จันวิทยำคม(ประธานสหวิทยาเขต) 
2. จันจว้ำวิทยำคม 
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จังหวัด อ าเภอ ชื่อสหวิทยาเขต โรงเรียน 

 

 

เชียงรำย 

2. แม่สำย  

3. เชียงแสน 

4. แม่ฟ้ำหลวง 

5. ดอยหลวง 

3. แม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์  
4. วัดถ้ ำปลำวิทยำคม  
 5. เชียงแสนวิทยำคม  
 6. บ้ำนแซววิทยำคม 
 7. สันติคีรีวิทยำคม 
 8. ดอยหลวง รัชมังคลำภิเษก(เลขานุการสหวิทยาเขต) 

1. เทิง  

2. เชียงของ  

3. เวียงแก่น 

4. พญำเม็งรำย 

5. ขุนตำล 

อิงโขง 
1. เทิงวิทยำคม  
2. เชียงของวิทยำคม  
3. ปล้องวิทยำคม 
4. เวียงแก่นวิทยำคม 
5. แม่ต  ำตำดควันวิทยำคม 
6. ขุนตำลวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. ห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
8. ไม้ยำวิทยำคม 
9. ยำงฮอมวิทยำคม 
10. บุญเรืองวิทยำคม  
11. พญำเม็งรำย (ประธานสหวิทยาเขต) 

รวม 18 4 41 

6. อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 6.1 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้   
 (1) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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7. โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

 

ก.ต.ป.น.  

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภำยใน (2 คน) 
คน) 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

(1คน) 

กลุ่ม
บริหำรงำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพย ์
(10 คน) 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด 

การ 
ศึกษา 
(9 คน) 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
และ

ประเมิน 

ผลการจัด
การศึกษา 
(14 คน) 

โรงเรียน 
1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
2. กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ 
3. กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
4. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 

กลุ่ม
บริหำร 

งำนบุคคล 
(13 คน) 

กลุ่ม
พัฒนำครู

และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 
(1คน) 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 
(7 คน) 

กลุ่ม
อ ำนวย 
กำร 

(6คน) 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี

(1คน) 

 

(1 คน) 

 4 สหวิทยำเขต 

 

 2 เครือข่ำย 

 

รองผู้อ านวยการ เชียงราย รองผู้อ านวยการ เชียงราย 

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์
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                     ส่วนที่ ๒  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๑. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning) 
                     กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนในสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เพ่ือให้สอดคล้องตำมภำรกิจของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ซึ่งมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๑ ปี และ ๓ - ๕ ปี 

๑.๑.๑ กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  
ก.ค.ศ.ก ำหนด เพื่อให้สอดคลองกับบทบำทภำรกิจของสถำนศึกษำในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเชียงรำย 
                 แนวทางการปฏิบัติ 
                 ๑. ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือ
ทดแทนกำรสูญเสียอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดควำมต้องกำรรำยวิชำเอกท่ีควรมีในสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด เพื่อจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลและแผนอัตรำก ำลัง ๑ ปี แผนอัตรำก ำลังระยะยำว ๓ ปี ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำใช้เป็นคูมือและแนวทำงในกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 ๒. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๑ ปี และ แผนอัตรำก ำลัง ๓ – ๕ ปี ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย เพ่ือใช้เป็นคู่มือและ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และเพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังภำยในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรและตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่ควรมีในสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์ ที่ก.ค.ศ. ก ำหนด                                                                      
                ๓. จัดท ำฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ และ
ฐำนข้อมูลวิชำเอกท่ีมี และที่ควรมีในสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
                 ๔. จัดท ำแผนกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ        
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในกำรสรรหำและก ำหนดต ำแหน่งให้เพียงพอต่อจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
      ๑.๑.๒ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
                    แนวทางการปฏิบัติ 
                     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำร
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเชียงรำย เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ 
ภำยใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย และสถำนศึกษำในสังกัด 
                    ๒. เมื่อมีอัตรำก ำลังว่ำงลงทุกกรณี ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด
แล้วแจ้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที เพ่ือให้ได้อัตรำก ำลังทดแทน 
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                      ๓. ให้มีกำรตรวจสอบ และจัดท ำฐำนข้อมูลอัตรำก ำลัง ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
สำมำรถตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตรำก ำลัง  ได้ที่ฐำนข้อมูลกลำงของ กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
                ผลการด าเนินงาน 
                 ๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย มีแผนอัตรำก ำลังระยะยำวและระยะสั้น ๑ ปี
ทีส่อดคลองกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทำงประกอบกำร
บริหำรอัตรำก ำลังภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไป ตำมควำมต้องกำรและตำมมำตรฐำนวิชำเอกท่ีควรมีใน
สถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
                 ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย มีฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และฐำนข้อมูลตำมตำมมำตรฐำนวิชำเอก เพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังและน ำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรไดอย่ำงประสิทธิภำพ 
                 ๓. สถำนศึกษำในสังกัดมีอัตรำก ำลังครูให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีครูตำมมำตรฐำน
วิชำเอก สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                 ๔. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได ้
อย่ำงมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
    ๑.๒ จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้ด ำเนินงำนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะเพ่ือให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้นให้เป็นไปตำมมำรตฐำนวิทยฐำนะและ
เพ่ือขวัญก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 

             แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑. การด าเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ตาม ว ๑๗ 
 ๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยื่นแบบค ำขอและเอกสำรต่อ

ผู้บังคับบัญชำขั้นต้น และหน่วยงำนต้นสังกัดรวบรวมแบบค ำขอและเอกสำรส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจรับหนังสือค ำขอของข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องค ำขอ ตำมล ำดับวันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รับเรื่องและด ำเนินกำรตำมล ำดับกำรรับเรื่อง กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส่งค ำขอคืนต้นสังกัด
และผู้ขอ 

 ๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 ๑.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยควำม
เห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ ตำมองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 ๑.๕ ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมกำรประเมินฯ ประเมินผู้ยื่นขอจำกเอกสำรหลักฐำนรวมทั้งกำร
ปฏิบัติจริง ณ หน่วยงำนต้นสังกัด ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด/สรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯ ทั้ง ๓ 
ด้ำน แจ้ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 ๑.๖ ขั้นตอนที่ ๖ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจสอบผลกำรประเมินฯ จัดท ำแบบสรุปผล
กำรประเมินรำยบุคคล เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่ออนุมัติผลกำรประเมิน 

 ๑.๗ กรณีท่ี ๑ ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ทั้ง ๓ ด้ำน ให้น ำผลกำร
ประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ฯ เพื่ออนุมัติผลกำรประเมินฯ  

 กรณีท่ี ๒ ผลกำรประเมินด้ำนใดไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด แต่คณะกรรมกำร
ประเมินพิจำรณำเห็นว่ำอยู่ในวิสัยที่สำมำรถพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมกำรประเมิน แจ้งส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมกำรประเมินแล้วเสร็จ และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 ๑.๘ ขั้นตอนที่ ๘ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะ
ช ำนำญ เสนอผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ลงนำมค ำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร
ต้องเป็นไปตำมคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 
ผลการด าเนินงาน 

๑. มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้นดังต่อไปนี้  
 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ รวมทั้งสิ้น 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

คร ู 10 16 - ๒๖ 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 
ศึกษำนิเทศก์ - - -  

        
                    ๒. การด าเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ตาม ว๒๑  
แนวทางการปฏิบัติ 
          วางแผนการด าเนินงาน (P) 

๑. รวบรวมข้อมูลรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ยื่นเสนอขอรับกำรประเมินเพื่อให้มี 
และเลื่อนวิทยฐำนะ 

๒. ศึกษำระเบียบหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรครูมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์วีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

๓. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
วิธีการด าเนินการ (D) 
๑. รับหนังสือยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเบื้องต้น 
๓. ตรวจสอบเอกสำรและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับกำรประเมินแต่ละวิทยฐำนะให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 



๑๐ 
 

๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๕. ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือพิจำรณำเอกสำรและคุณสมบัติของผู้รับ

กำรประเมิน  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

๖. ท ำหนังสือแจ้งผู้รับกำรประเมินในกรณีได้แก้ไขเอกสำรและเพ่ิมเติมเอกสำรตำมข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

๗. ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลังกำรแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง 
๘. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรประชุมและสรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
๙. จัดท ำหนังสือน ำส่ง พร้อมกล่องเอกสำรผลงำน น ำส่งที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือด ำเนินกำร

ขั้นตอนต่อไป 
๑๐.  ท ำหนังสือแจ้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอ

เอกสำรเพ่ิมเติม 
๑๑. แจ้งผลกำรประเมิน/แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
๑๒. จัดท ำทะเบียนรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร             

ช ำนำญกำรพิเศษ  และเชี่ยวชำญ 
สรุปผลการด าเนินงาน (C) 
๑. ติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนในแต่ละข้ันตอน เพ่ือน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้เกิดควำม

ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒. จัดท ำสถิติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ผ่ำน/ไม่ผ่ำน กำรประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อน

วิทยฐำนะ 
ปรับปรุงแก้ไข (A)  
๑. รวบรวมข้อสังเกตคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อไป 

การวิเคราะห์ 
 - เทคนิค/รูปแบบท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
   ใช้กระบวนกำร PDCA บูรณำกำรร่วมกับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมควำมเข้ำใจ วิธีกำรด ำเนินงำนตำม            
หลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐  
  
 - ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างยิ่ง 
    กำรให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ และกำรให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบค ำถำม และดูแลช่วยเหลือหำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีปัญหำอุปสรรค 
รวมถึงกำรให้กำรบริกำรที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง 
 
 



๑๑ 
 

 - ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
            ประชำสัมพันธ์ไฟล์เอกสำรคู่มือกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูมี
วิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของกลุ่มส่งเสริมประสำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้นดังต่อไปนี้  

 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ รวมทั้งสิ้น 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
คร ู - 62 - 62 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 
ศึกษำนิเทศก์ - - - - 

         
         ๒. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรขอมีและเลื่อน
วิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ และสำมำรถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะผ่ำนได้รับกำรแต่งตั้ง รวมถึง
สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดต่อให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีจะยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะใน
รุ่นต่อไปได้ นอกจำกนี้ยังสร้ำงแนวปฏิบัติและสร้ำงมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนตำม ว๒๑/๒๕๖๐ ของโรงเรียนได้ 
 
 
            ปัญหาอุปสรรค 
             กำรเคลื่อนย้ำยของอัตรำ ตัวคน ท ำให้มีผลต่อข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันส่งผลต่อกำรท ำแผนอัตรำก ำลังและ
กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง 

 
            ข้อเสนอแนะ 
    จัดท ำแผนให้คลอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๒. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรผู้มี 

ความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและ
แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
                   แนวทางการปฏิบัติ 

๒.๑  ด า เนินการสรรหาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลู กจ้ า งชั่ วคราว   
พนักงานราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

๒.๒  ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
๑. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กศจ.เชียงราย หรือ กศจ.ข้างเคียง (ส าหรับข้าราชการครูใน

สถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐานหรือส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือส่วนราชการอ่ืน ส าหรับต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยทั้งนี้ ค านึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอก
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 

๒. ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.โดยด าเนินการ  
ตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือก 
บุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา  
ในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  แต่ งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และหลากหลายเพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ  
ของหน่วยงาน และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 
       ผลการด าเนินงาน 

                 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สามารถด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชนสูงสุดต่อองค์กร 
                ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานต าแหน่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามภารกิจและตรงตาม
ความ     ต้องการของหน่วยงาน 
                ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ได้ตรงตามความต้องการจ าเป็น และตามมาตรฐาน
วิชาเอกของสถานศึกษา 
 



๑๓ 
 

          ปัญหาอุปสรรค 
           การสรรหายังมีปัญหาการประสานงานกับศึกษาธิการจังหวัดและเง่ือนไขในเรื่องของหลักเกณฑ์ท่ี        
ไม่ชัดเจน 

 
        ข้อเสนอแนะ 
    ท าความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติให้ชัดเจน และสื่อสารและประสานงานกับศึกษาธิการ
จังหวัดให้ชัดเจน 

 
 



๑๔ 
 

๓. ด้านการพัฒนา (Development) 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  ๓.๑  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

๓.๒  ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท า 
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  

๓.๔  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ 
สอดคล้อง กับภารกิจและหน้าที่ของตน  

๓.๕  ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ 
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

๓.๖ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 

๓.๗ จัดท ากรอบการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง (Training and Development Roadmap)  
๓.๘ น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพัฒนาบุคคล 

(Human Resource Development System : HRDS)  
จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ HCEC ระดับจังหวัด ซึ่งศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จ านวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ 
  ๑. ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
  ๒. ศูนย์ HCEC โรงเรียนพานพิทยาคม  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
  ๓. ศูนย์ HCEC โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

๔. ศูนย์ HCEC โรงเรียนเทิงวิทยาคม  อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก

องค์กรในระดับสากลตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference) 
และทดสอบผ่านกระบวนการแพลตฟอร์มการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการครูที่สอนทุกสาระวิชาให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากองค์กรในระดับ
สากลตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR และจะมีการเปิดทดสอบทักษะทางด้าน Digital Literacy ในอนาคต 
พร้อมทั้งการสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูในด้านต่าง ๆ  



๑๕ 
 

เพ่ือใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมทั้ง
อนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาติดต่อ
ประสานงานเพื่อใช้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พัฒนาข้าราชการครูในด้านต่าง ๆ ได้  

  ๓.๙  ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (EIDP)  
- ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูได้วางแผนจัดท า IDP ของข้าราชการครูในสังกัด

เป็นรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเองด้วย
แผนพัฒนารายบุคคล (EIDP) เป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครู ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ส าหรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น  

- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับครูมัธยมศึกษาในสังกัด ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนใน
สังกัด 

๓.๑๐ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 
 
           ผลการด าเนินงาน 

         ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็น สามารถน าใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรประจ าปีได้อย่างเหมาะสม 
                   ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถน าผลที่ได้รับจากการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาทักษะของตนเอง (ID-Plan) และใช้เป็น 
แนวทางในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ On line และแบบ Face to FaceTraining ตลอดจน
สามารถใช้วุฒิบัตรที่ไดรับเป็นส่วนหนึ่งในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
                  ๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมโดยใช้
กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 
                  ๕. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น ตามโครงการ/
กิจกรรม ทีห่น่วยงานภาครัฐและเอกชนก าหนดในทุกระดับ ได้แก่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ 
                  ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้จัดกิจกรรม เพ่ือมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร
แก่ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และลูกจ้าง ทุกต าแหน่ง ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลในทุก
ระดับ โดยเฉพาะระดับชาติ เพ่ือเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญก าลังใจ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  
 



๑๖ 
 

      ปัญหาอุปสรรค 
         จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
จัดอบรม พัฒนาครู ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเป็นออนไลน์ แต่ยังไม่สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เต็ม ๑๐๐% 
 
      ข้อเสนอแนะ 
       หากต้องจัดการอบรมเป็นแบบออนไลน์ให้เพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายและเพ่ิมการปฏิบัติได้จริงตามรูปแบบ
ของการอบรม 



๑๗ 
 

๔.ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
                    กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มี
ประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

          ๔.๑  จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

         ๔.๒ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
         ๔.๓ จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งที่ว่างเพ่ือเตรียมความ

พร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
         ๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ

ทันสมัยอยู่เสมอ 
         ๔.๕ จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็น
แบบอย่างได้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  

         ๔.๖  เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและ
ลูกจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

        ๔.๗ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดพร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด หากมี 
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 
 

        ผลการด าเนินงาน  
        ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถน าผลที่เกิดจาก

การพัฒนาตนเองมาใช้ในการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และน าประกอบการเสนอขอรับรางวัลดีเด่น ทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน อาทิ
เช่น รางวัลคุรุสดุดี ครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลพฤหัสบดี เป็นต้น 

 



๑๘ 
 

 

                    ๒. จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการและผลงานดีเด่น ที่เป็นแบบย่างที่ดีได้ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานประกอบการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และ
สามารถน าผลที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

       ๓. พนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการทุกต าแหน่ง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ความ    ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
                 ๔. บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจและเกิดแรงจูงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       ๕. บุคลากรในทุกต าแหน่งและทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายมีการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีส่งผลให้ได้เลื่อนขั้นตามผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือสั่งการที่ก าหนด 

      ๖. บุคลากรในทุกต าแหน่งและทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายน าผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และน าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
อย่างสอด  คลองกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

      ๗. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายทุกคน ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริต
ร่วมกัน ได้แก ่เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณเขตสุจริต รองเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ร้องเพลงสดุดีจอมราชา จนเป็นกิจนิสัย และกิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
                ๘. บุคลากรในส านักงานมีจริยธรรมที่ดี มีการรักษาระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในองค์กรและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกันในหน่วยงาน 

 
               ปัญหาอุปสรรค 
               ในการน าเสนอเอกสารประกอบการขอรับรางวัลต่าง ๆ เอกสารมีจ านวนมาก ท าให้คณะกรรมการ
พิจารณาได้ล่าช้า 
 
               ข้อเสนอแนะ 
               เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาที่มีประสบการณ์และตรงตามเอกของหัวข้อ 
และรางวัลต่าง ๆ 



๑๙ 
 

๕. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilozation) 
                     สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ต้องร่วมมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

        แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๕.๑  ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง

ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครูหาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

       ๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และแจ้ง
เวียนทางระบบ AMSS++ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 

       ๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยยึดถือความรู้
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และข้าราชการจะได้รับเป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือก  
              ผลการด าเนินงาน 

    ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค.(๒) สามารถเข้าถึงข้อมูล
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลได้ง่ายและติดตามข่าวสารได้ทันท่วงที 
              ๒. ผลจากการคัดเลือกได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
              ๓. การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากรให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
              ๔. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีความก้าวหน้าในอาชีพการสรรหาบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแเหน่งที่สูงขึ้น  
               ปัญหาอุปสรรค 
               ๑.การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาบ่อยท าให้นโยบายการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
               ๒.ข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิตอลมีไม่เพียงพอและจ ากัด   
              ข้อเสนอแนะ  
      มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สามารถรองรับงบประมาณและคลอบคลุมภารกิจงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 



๒๐ 
 

ส่วนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้สถำนศึกษำมีอัตรำก ำลังครูเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด มีครูผู้สอนใน  สำขำวิชำ
ตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่ก ำหนด และเป็นไปตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ บุคลำกรใน หน่วยงำนมีขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำมรักองค์กร โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จในกำร ด ำเนินกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ดังนี้ 

๑. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้ให้ควำมส ำคัญและ ส่งเสริมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ของส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มอบนโยบำยในกำรบริหำรและกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ชัดเจน ด ำเนินงำนด้วย หลักธรรมำภิบำล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 

๒. หลักกำรมีส่วนร่วม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ด ำเนินกำรบริหำรงำน
บุคคล พัฒนำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วน
ร่วมในภำรกิจงำน ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ลูกจ้ำง และภำคส่วน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และร่วมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

๓. ใช้กระบวนกำร PDCA เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำน 
 P – (Plan) ระบุและวิเครำะห์ปัญหำ 
 D – (Do) ด ำเนินกำรตำมแผน 
 C – (Check) ประเมินและสรุปผล 
 A – (Act) ปรับปรุงแก้ไขและวำงแผนใหม่ต่อไป 

 



 
 


