
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 



ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร  
ในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการบริหารอัตรากำลัง 
  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดระบบงาน อัตรากำลัง และแผนการบริหารอัตรากำลังให้
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๑.๑ บริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นของงาน 
ตามภารกิจหลักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

มีการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารอัตรากำลังรองรับภารกิจของ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือ 

เกษียณอายุราชการ และปรับปร ุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
อัตรากำลังในปัจจุบัน 

๑.๒ กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่ม  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

๑. มอบหมายข้าราชการระดับผู้อำนวยการกลุ่ม/ระดับชำนาญการ
พิเศษท่ีมีความเหมาะสมรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการไว้เป็นกำรล่วงหน้าโดยอำนาจของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (คำส่ัง สป ท่ี ๘๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑) 
๒. มอบหมายข้าราชการผู้มีความเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้
อำนวยกำรกลุ่มท่ีว่าง โดยอำนาจของ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
     (๑) นางสาวว ันเพ ็ญ  หงษ์บ ิน น ักว ิชาการศึกษาชำนาญการ 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกจิการ
นักเรียน (คำสั่ง สป ท่ี ๕๙๙/๒๕๖๓ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
     (๒) นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
     (๓) นายทศพร  ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
     (๔) นายสุพจน์ กลา้หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (คำสั่ง สป ท่ี ๖๑๐/
๒๕๖๔ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 



๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๑.๓ เพิ่มอัตรากำลังโดยการสรรหาลูกจ้างในลักษณะจ้างเหมา
บริการ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในกลุ่มงานท่ีมีข้าราชการ
ปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังท่ีกำหนด 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำรเพิ่มอัตรากำลัง เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่มีข้าราชการปฏิบัติงาน ไม่ครบตามกรอบ   
อัตรำกำลังท่ีกำหนดโดยจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีกำหนด ดังนี้                                                  
     - ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมา
บริการ) ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑.๔ สรรหาลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่าด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้างและกำรบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มีกำรสรรหาบุคลากรโดยวิธีจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่มี ข้าราชการ
ดำรงตำแหน่งแหน่งไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อแบ่งเบา
ภาระงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นมาจำนวน ๙ ตำแหน่ง ดังนี้ 
     - เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๔ ตำแหน่ง 

     - เจ้าหน้าท่ีการเงิน ๑ ตำแหน่ง    
     - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๑ ตำแหน่ง 

     - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ๑ ตำแหน่ง 

     - พนักงานขับรถยนต์ ๑ ตำแหน่ง 

     - พนักงานทำความสะอาด ๑ ตำแหน่ง 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  วางแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๒.๑ จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งบุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ เข้ารับ
การพัฒนาตามความเหมาะสมของหน้าท่ีและความรับผิดชอบกับ
หน่วยงานภายนอก ดังนี ้
     (๑) โครงการพัฒนาการบริหารการเงิน การคลังและการดูแล
รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัด
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๒.๑ จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ต่อ) 

     (๒) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสถาบัน
พัฒนาครู ฯ 

๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. 
และจากหน่วยงานอื่น ๆ 

- การอบรมปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง (วันท่ี ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔) 

๓. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลาการ 
  มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในหน่วยงานที่ชัดเจน โปร่งใส 
และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทน ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๓.๑ จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ท่ีชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
โปร่งใส และเป็นธรรมโดยมีกระบวนการ ดังนี ้
๑. ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) ท่ีสอดคล้องและเป็นไป ตำมสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนด 
๒. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลการปฏิบัติรรชการให้
ข้าราชการทราบก่อนการประเมิน  
๓. กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งช้ี
ความสำเร็จของงาน 
 ๔. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงท่ีได้ทำไว้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับข้าราชการผู้รับการประเมิน  
๔. แจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการผู้รับการประเมิน  

๓.๒ พิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการอย่างเป็นธรรม 

ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาความดีความชอบตามผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ดังนี้ 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๓.๒ พิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการอย่างเป็นธรรม (ต่อ) 

ท่ีศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายประเมิน
แล้ว 
๒. เล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) เป็นไปตามปลการประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ ท่ีผ่านกระบวนการประชุมและพิจารณาของ
คณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกคำส่ังเล่ือนเงินเดือน 
๓. ประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น
และดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน 
๔. แจ้งคำส่ังผลการเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นรายบุคคล
ทางประบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน http://salary/moe.go.th 

๔. นโยบายด้านภาระงาน 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

๔.๑ กำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน จัดทำคำส่ังมอบหมายงานและกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรของทุกกลุ่มงานในสำนักงานฯ และมีการทบทวนการปฏิบัติ
หน้าท่ีเมื่อมีภาระงานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

๔.๒ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดทำ
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
หน้าทีสำหรับเจ้าหน้าท่ีในตำแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน 

๕. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

๕.๑ กำรประชุมร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็น 
การรายงานผล การติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนะแนะต่อการบริหารจัดการของ 
หน่วยงานเป็นประจำ 

มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทุกคนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และร่วมกันหำแนวทางแก้ไข ปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 - ประชุมบุคลากรสำนักงานเดือนละ ๑ ครั้ง 
 - ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เดือนละ ๒ ครั้ง 
 - ประชุมวาระเร่งด่วน กรณีเรื่องสำคัญและเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ 

 
 
 
 



๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๕.๒ สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๑. ทุกกลุ่มงานมีการประชุมภายในกลุ่มเพื่อร่วมวางแผน 
ปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย  
๒. หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของ 
กลุ่มงนให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบในการ ประชุม 
ประจำเดือนบุคลากรสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๕.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

๑. มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารและคำส่ัง 
มอบหมายงานตามกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  
๒. มีการจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธวีนัสำคัญ  
ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๕.๔ ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร 
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติงานตสมกระบวนการขั้นตอน  
ของกิจกรรม/โครงการท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้การใช้ทรัพยากร ไม่เกิน
ขอบเขตท่ีกำหนด  
๒. มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพยากรท่ีมึอยู่อย่าง
จำกัดให้ทุกกลุ่มอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่าง
สูงสุด 

๖. นโยบายการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

  พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ของข้าราชการ ลูกจ้าง กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ให้รางวัลจูงใจ การสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากร ในด้านนชีวิตการ 

ทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข สร้างสภาพแวดล้อม 

ระบบ วิธีการทำางาน และบรรยากาศในการทพางานท่ีดี  
จัดสวัสดิการและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้  
ผู้ปฏิบัติงานทำางานได้เต็มศักยภาพ 

๑. ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เสริมสร้าง บรรยากาศในการ
ทำงานและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทำงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 - กิจกรรม ๕ ส/Big cleaning day สถานท่ีและโต๊ะทำงาน ให้มี
ความสะอาด มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
- จัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้บุคลากรอย่ำงเพียงพอ  
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงภายในและบริเวณรอบ
สำนักงาน  

 



๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากร ในด้านนชีวิตการ 

ทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข สร้างสภาพแวดล้อม 

ระบบ วิธีการทำางาน และบรรยากาศในการทพางานท่ีดี  
จัดสวัสดิการและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้  
ผู้ปฏิบัติงานทำางานได้เต็มศักยภาพ (ต่อ) 

- มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการท้ังกลางวันและกลางคืน  
- ปรับภูมิทัศน์ห้องทำงำนและสำนักงานให้สวยงาม  
- มีจุดรองรับและคัดแยกขยะไปกำจัดอย่ำงถูกวิธี 
๒. มีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนดเพื่อสร้าง
ความสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรนสังกัด ดังนี ้
- แสดงความยินดีกับบุคลากรและครอบครัวในโอกาส ต่าง ๆ เช่น 
งานมงคลสมรส งานอุปสมบท ให้กำเนิดบุตร  
- มอบกระเช้าของเย่ียมให้กำลังใจบุคลากรและครอบครัว กรณี
เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ  
- จัดให้มีน้ำด่ืม/มุมกาแฟสำหรับบุคลากรในสำนักงานฯ  
- มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพตามความเหมาะสม กรณี บิดา 
มารดา คู่สมรส บุตรข้าราชการและลูกจ้างเสียชีวิต 

๖.๒ ยกย่องบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดีและทำประโยชน์ให้
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการทำงาน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ยกย่องบุคลากรท่ีคนเก่ง คนดีและทำคุณประโยชน์ให้หน่วยงานใน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในการประชุมบุคลากรของหน่วยงานและ 

มีการประชำสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ของหนว่ยงาน 
๖.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญ
กำลังใจและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปบนพื้นฐานของระบบ
คุณธรรม 

จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษทาง
วินัยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
๗. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  มุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่า 
ความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กร
คุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๗.๑ การมุ่งมั่นบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส บนพื้นฐานการ
มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีของบุคลากร ในหน่วยงาน 

ผู้บริหารประกาศแนวทางการปฏิบัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการเป็นหน่วยงานคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการ 

ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องบนพื้นฐานทาง
ศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ำใจ เคารพศักดิ์ศรีของผู้รับบริการและ 

บุคคลอื่น 

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๗.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต 

ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน รู้สำนึกใน
หน้าท่ี มีวินัย ดังนี้  
๑. มีกำรเน้นย้ำ เรื่องการใช้กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานท่ี
กำหนดไว้และใช้อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติในกำรประชุม
บุคลากรของสำนักงานฯ ทุกครั้ง  
๒. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าประชุม อบรม เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
๓. แจ้งเวียนประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
กฎหมายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติในช่องทำงส่ือสารออนไลน์ของสำนักงานฯ 
และในการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน 

๗.๓ สร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 

๑. มีการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรรักศักดิ์ศรี 
ของความเป็นขา้ราชการด้วยการแต่งกายประจำวัน ดังนี้  
     - แต่งเครื่องแบบข้าราชการในทุกวันจันทร์  
     - ใส่ผ้าไทยทุกวันวันศุกร์ 

 
 
 



๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๗.๓ สร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร (ต่อ) 

๒. บุคลากรร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีเนื่องในวนัสำคัญ  

ของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างสม่ำเสมอ  

๓. จัดกิจกรรมตามประเพณีไทย เช่น งานปีใหม่ งานสรงน้ำพระ 

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (วันสงกรานต์) งานเล้ียงส่ง ในโอกาสย้าย/รับ
ตำแหน่งใหม่ งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ  

๔. บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เช่น ตักบาตร ทำบุญ  
ปฏิบติัธรรม ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

๗.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างดำรงชีวิต  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ำย และบัญชีครัวเรือน แก่
บุคลากรตามความสนใจ  
๒. จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

๗.๕. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดรู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม 
-บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคนสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตามสถานท่ีต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


