
 
 
 
 
                   

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นหน่วยงานที ่อยู ่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและการปฏิบัติงาน ราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและตามที่
คณะกรรมการศึกษาธ ิการจังหวัด มอบหมาย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านว ิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย         
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด การดำเนินงาน       
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด 
ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ 
ราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เพ่ือให้การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำลังคน          
การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ไดต้ระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล    
เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญและมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบาย      
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีแรงจูงใจ และศักยภาพที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท 
ภาคราชการและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

นโยบายด้านบุคลากร  
1. การสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน  
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ดำเนินการวางแผนกำลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะ   

ที่กำหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน  
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- 2 – 
 

แนวทางการปฏิบัติ  
1.1  การรับสมัครคัดเล ือกเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคลากรทุกประเภท ทุกตำแหน่ง             

ต้องประกาศ ทางเว็บไซด์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และต้องจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
                    1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรร เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
                2. การพัฒนาบุคลากร   
                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม     
ของข้าราชการ โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อรองรับภารกิจ  
ของหน่วยงาน  โดยการเพิ ่มพูนความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม     
พันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย ร่วมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 
                   แนวทางการปฏิบัติ  
                    2.1  จัดโครงการ/หลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะ      
ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นความจำเป็นในปัจจุบันและในอนาคตให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เพ่ิมระดับความสามารถ ความในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพความก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละคน    
                    2.2  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม  
                    2.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยการพัฒนา   
สมรรถนะ และส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรมตามตําแหน่ง/สายงาน 
                    2.4  จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะ         
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนด  
                    2.5  จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
                    2.6  พัฒนางานด้านจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
                    2.7  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร  
 
                3. การรักษาทรัพยากรบุคคล  
                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินการวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของหน่วยงาน และยกย่องชมเชย บุคลากรเพื่อให้เกิดความผูกพัน    
ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                    
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                   แนวทางการปฏิบัติ  
                    3.1  การยกระดับความผูกพันของลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่มีความสามารถ
สูงด้วยการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน และการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (Job description) 
                    3.2  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้สามารถสร้างความผูกพัน  
                    3.3  การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายบุคคล  
                    3.4 การพัฒนาระบบสวัสดิการ เพื ่อสร้างความเท่าเทียมและตอบสนองความต้องการ          
ที่แตกต่าง 
 
                4. การจูงใจบุคลากร การสร้างขวัญกำลังใจ 
                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความ
ผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้า
ของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ จัดสวัสดิการปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตาม    
ที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ  
 
                    แนวทางการปฏิบัติ  
                    4.1 การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดี
ยิ่งขึ้น   
                    4.2 สร้างสภาพการทำงานที ่ด ี การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที ่มีความปลอดภัย 
สะดวกสบาย และเป็นสถานที่ที ่น่าภาคภูมิใจสำหรับการทำงาน  และสร้างบรรยากาศของการแข่งขัน            
ที่เป็นมิตร  (Friendly Competition)  
                    4.3  การส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพ่ือ       
รับรางวัล  ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
                    4.4  ยกย่องบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดีและทำคุณประโยชน์ให้หน่วยงาน 
                    4.5 มีการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ/ เงื่อนไขในการบริหาร เพ่ือเอ้ือต่อการผลิตผลงาน                                          
                    4.6 การจัดเกณฑ์การให้ผลตอบแทน/ตำแหน่งวิชาการท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างเป็นธรรม  
                    4.7 มีระบบพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการทำงาน 

          4.8 จัดกิจกรรมสันทนาการให้บุคลากรเพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 
                5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดให้มีระบบประเมินผลในแนวทางที่สะท้อนความสามารถ
และประสิทธิผลของงาน โดยเป็นการประเมินผลสำเร็จของงานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อย่างเป็นธรรมภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสตรวจสอบได้    

/แนวทางการปฏิบัติ… 
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                    แนวทางการปฏิบัติ  
                    5.1 บุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงอย่างน้อย     
ปีละ ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
                    5.2 ขั้นตอนการประเมินผล ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการสื่อสารระหว่างกัน 
เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน รวมถึง
ได้รับทราบข้อมูล ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานในอนาคตและเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาส่วนบุคคล 
                    5.3 ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม   
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
                    5.4 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
 

                6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงการรักษาวินัย 

 
                    แนวทางการปฏิบัติ  
                    6.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร  

          6.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน     
          6.3 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน

การดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

  
 
  

 


