
 
 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................... 

  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคล่ือนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า  
ของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดี  
พึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

  ๑. นโยบายด้านการบริหารอัตรากำลัง 
       วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดระบบงาน อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน 
รวมทัง้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
       หลักเกณฑ์ 
       ๑. บริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจขององค์กร 
       ๒. กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
       ๓. เพิ่มอัตรากำลังโดยการสรรหาลูกจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
ท่ีมีข้าราชการปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังท่ีกำหนด 
       ๔. การสรรหาลูกจ้างเหมาบริการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ๕. สำรวจข้อมูลอัตรากำลังที่ว่างและขาดแคลนของหน่วยงาน เสนอสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อสรรหาทดแทนและเพิ่มอัตรากำลัง 

  ๒. นโยบายพัฒนาบุคลากร 
       วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงาน โดยให้บุคลากรทุก
ระดับมีโอกาสได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

/หลักเกณฑ์... 



๒ 

 
       หลักเกณฑ์ 
       ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และภารกิจของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
       ๒. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
       ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจัดโดยสำนักงาน ก.พ. และจากหน่วยงานอื่น ๆ 
       ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในหลักสูตรพัฒนาข้าราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. และจากหน่วยงานอื่น ๆ 

  ๓. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในหน่วยงานที่ชัดเจน 
โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
       หลักเกณฑ์ 
       ๑. ประเมินตามรอบปีงบประมาณ 
      ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
      ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
       ๒. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการทราบ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้ 
   ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที ่  ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๑๑๑๙ ลงว ันที ่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร ื ่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ 
   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื ่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันท่ี  
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๐๑.๔/๔๙๘๐ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 
 

/๔. นโยบาย... 



๓ 

 
  ๔. นโยบายด้านภาระงาน 
       ๑. มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน โดยจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและให้มีการ
ทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีทุกรอบการประเมิน หรือมีภาระงานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
       ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน 
       ๓. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีการ
ประชุมบุคลากรภายใน เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจำทุกเดือน 
       ๔. มอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
บริหารงาน การบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่ว ๆ ไป ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และให้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าท่ีของงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของหน่วยงานท่ีวางไว้ 

   ๕. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
       ๑. มีการประชุมร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นการรายงานผล การติดตาม และร่วม
แก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นประจำ 
       ๒. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
       ๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงาน 
       ๔. ส่งเสริมมาตราการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง 

  ๖. นโยบายการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
       เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุขและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยกานส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
สร้างช่องทางการสื ่อสาร ให้สิ ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยและสิ ่งแวดล้อม 
ในการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
        หลักเกณฑ์ 
       ๑. สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข สร้างสภาพแวดล้อม ระบบ 
วิธีการทำงานและบรรยากาศในการทำงานที่ดี จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานได้เต็มศักยภาพ 
       ๒. จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

/๓. จัดกิจกรรม... 



๔ 

 
       ๓. จัดกิจกรรมยกย่องบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 
       ๔. การประเมินและให้ความเห็นในการพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั ้ง (เลื ่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง 
ที่สูงขึ้น การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์
สูงสุดท่ีหน่วยงานจะได้รับ 
       ๕. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ การสร้างขวัญกำลังใจและการดำเนินการทางวินั ย 
ของข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม โดยประกาศ
หลักเกณฑ์เผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ๗. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       มุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เคารพศักดิ์ศรี
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการและดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้
องค์กรคุณธรรม 
       หลักเกณฑ์ 
       ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามและใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
       ๒. สร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
       ๓. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิต มีความขยัน ประหยัดและซื่อสัตย์ 
       ๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
       ๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 

       ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมายงาน สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในสังกัด
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง กำกับ 
ดูแลบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อตนเองและต่อหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน  
ท่ีทางราชการกำหนด 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ 

 

 

                                                      (นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล) 
                                                    ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 


