
 

1   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำปีงบประมาณ 2565 



 

2   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน   การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลังคน  
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดระบบงาน อัตรากำลัง และการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ

ภารกิจของหน่วยงานและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

๑. การบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นตามพันธกิจขององค์กร 

- บริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

2. การกระจายอำนาจไปสู่ผู้อำนวยการกลุ่ม      
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

1. มอบหมายข้าราชการระดับผู้อำนวยการกลุ่ม/ระดับ 
ชำนาญการพิเศษ ที่มีความเหมาะสมรักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดตราดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยอำนาจ 
ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(คำสั่ง สป. ที่ 0201.4/9656 ลว. ๒8 มิถุนายน ๒๕๖4) 
 

2. มอบหมายข้าราชการผู้มีความเหมาะสมปฏิบัติหน้าที ่
ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มที่ว่าง โดยอำนาจของ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ 
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ 
 

3 การเพ่ิมอัตรากำลังโดยการสรรหาลูกจ้างใน
ลักษณะพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามภารกิจ  
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่มีข้าราชการ
ปฏิบัติงานไม่ครบตามกรออัตรากำลังที่กำหนด 

- ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มีการเพ่ิมอัตรากำลัง 
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่มีข้าราชการปฏิบัติงาน 
ไม่ครบตามกรอบอัตรากาลังที่กำหนด โดยจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด 
ดังนี้ 
๑. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล    
เพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน  ลงวันที่  
18 มีนาคม 2565 
2. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นพนักงาน
จ้างปฏิบัติงาน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 



 

3   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

4 การสรรหาลูกจ้าง(พนักงานจ้างปฏิบัติงาน) 
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

-  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำ
บันทึกตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ประเภท 
การจ้างที่ 1 และประเภทการจ้างที่ 2  รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ดังนี้ 
ประเภทการจ้างที่ 1    

1. พนักงานจ้างปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์      
กลุ่มนโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา  

2.  พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยการ   จำนวน  1  อัตรา 

3.  พนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ  
จำนวน  1  อัตรา 
ประเภทการจ้างที่ 2  
          1.  พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์       
กลุ่มอำนวยการ  จำนวน  1  อัตรา 
          2.  พนักงานจ้างปฏิบัติงานทำความสะอาด 
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม กลุ่มอำนวยการ   
จำนวน  2  อัตรา 
ระยะตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินการระหว่างวันที่ 1 
เมษายน – 30 กันยายน 2565 
 

5 การสำรวจข้อมูลอัตรากำลังที่ ว่างและขาด
แคลนของหน่วยงาน เสนอขอความเห็นชอบจ้าง
เหมาเอกชนดำเนินงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือสรรหาทดแทนและเพ่ิมอัตรากำลัง 
 

- ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาที่       
ศธ 0288/505 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565               
เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ 
จำนวน  3 อัตรา คือ พนักงานคอมพิวเตอร์ , พนักงาน
การเงินและบัญชี และพนักงานธุรการ 
 

6 การบรรจุ  และแต่งตั้ งบุคลการปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และ กคศ.กำหนด 
 

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/20412    
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ขา้ราชการในสังกัดได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 ราย คือ 
1. นางสาวอรษา รัตนแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
2. นางสาวสุวิกรานต์ ใจกล้า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

 



 

4   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ

ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงาน โดยให้บุคลากร     
ทุกระดับมีโอกาสได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และ
ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

- จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร            
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร     
ดำ เนินการอยา่งเป็นระบบมีทิศทางทีช่ัดเจน และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

2. การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร      
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
กิจกรรมที่ 1  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงาน     
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
เข้าศึกษาดูงานในวันพุธที่ 3  พฤศจิกายน  2564     
เพ่ือเป็นการเทียบเคียงคุณภาพตามแนวทาง 
Benchmarking ซึ่งจะนำผลจากการศึกษา ดูงานมา  
เป็นแนวทางในการพัฒนางาน ด้านการทำงานเป็นทีม
ของจังหวัดพะเยา และองค์กรให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 2 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้นำบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 28 ราย เข้าศึกษาดูงานเรื่องการ
บริหารจัดการที่ดี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับ
พัฒนาการต่อยอดการปฏิบัติงาน 
 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่างๆ     
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 หลักสูตรการใช้งาน office 365  หรือ 
Microsoft 365 ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
ซ่ึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 10 ราย  
 



 

5   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่างๆ     
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น (ต่อ) 

2.  การอบรมโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
วังจันทรเกษม” เฟส 2 จำนวน 10 หลักสูตร 
ตลาดที่ 1 “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” 
วันที่ 3 มีนาคม 2565  
ตลาดที่ 2 “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของ
เยาวชนไทย” วันที่ 10 มีนาคม 2565   
ตลาดที่ 3 “เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาล
นฤมิต” วันที่ 17 มีนาคม 2565 
ตลาดที่ 4 “ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน” 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 
ตลาดที่ 5 “คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงาม    
ของชีวิต” วันที่ 11 เมษายน 2565 
หลักสูตรที่ 6  “ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน รากฐาน
การศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดก
แผ่นดิน” วันที่ 19 เมษายน 2565 
หลักสูตรที่ 7  “สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์” 
วันที่ 23 เมษายน 2565 
หลักสูตรที่ 8  “การสอนให้สนุกจากครูที่มี
ประสบการณ์” วันที่ 26 เมษายน 2565 
หลักสูตรที่ 9  “หลักการปฏิบัติราชการ” 
วันที่ 9 ศุกร์ 29 เมษายน 2565   
หลักสูตรที่ 10  Active Learning 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีผู้สนใจเข้ารับ
การพัฒนาจำนวน  23  ราย 
3. หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ในระหว่างห้วง กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2565 ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 1 ราย 
ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
ดังกล่าว คือนางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
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โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

4. การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองใน
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน 
ก.พ. และจาหน่วยงานอื่น ๆ 

- ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0228.อก/25                      
ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา กำหนดให้บุคลากรจัดทำตัวชี้วัดและ     
ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล           
โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 4 ตัวชี้วัด ทั้งนี้       
ให้มีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด
ร่วมด้วย ซึ่งการรับการพัฒนาตนเอง กำหนดให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยคนละ 2 – 3 รายวิชา ต่อปีต่อคน  
ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสำนักงาน 
ก.พ.ที่ 
https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal 
หรือ ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 10 วัน ต่อปีต่อคน 
(ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด)          
และกำหนดให้บุคลากรแนบเอกสารหลักฐานการ
ฝึกอบรมตามรอบการประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล 
 

5. การมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ปลูกฝังค่านิยม ตามค่านิยมองค์กร และส่งเสริม
วัฒนธรรมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้มีศักยภาพพร้อมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
สำนักงานปฏิบัติงานยึดค่านิยมองค์กร P-STRONG    
คือ “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่
หยุดยั้ง” 
 

 
3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
(พนักงานจ้างปฏิบัติงาน) ในหน่วยงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

1. การประเมินตามรอบปีงบประมาณ 
 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของ
ปีเดียวกัน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

2. การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการ
ทราบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมี
กระบวนการ ดังนี้ 
๑. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ        
ปฏิบัติราชการของขา้ราชการสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5       
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5)     
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
๒. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการให้ขา้ราชการทราบก่อนการประเมิน 
๓. กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน   
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด  
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงาน 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ 
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับข้าราชการผู้รับการ 
ประเมิน 
๔. แจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการผู้รับการประเมิน 
รับทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับประเมินลงลายมือชื่อ 
รับทราบผลการประเมิน 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
(พนักงานจ้างปฏิบัติงาน) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตาม
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จ้างเหมาเอกซนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 25 
มกราคม 2565  ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนบท้ายข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน  
ของพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ทั้งสิน จำนวน 6 ราย คือ 

1. ว่าร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร 
2. นางสาววรรณวิไล   หน่อคำ 
3. นางสาวณัฎฐภรณ์ ทิพย์คำ 
4. นายเกรียงศักดิ์  เครือคำ 
5. นายวันชาติ พันธุ์พืช 
6. นางวันทนา จินดา 
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4. นโยบายด้านภาระงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

1. การกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่าง
ชัดเจน 

- ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
คำสั่งที่ 16/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 
เรื่อง  การมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของข้าราชการ 
 และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ 
ทุกกลุ่มงาน 

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้นำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม จัดทำโดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวทางการในปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย 
1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 
2. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
4. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
5. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 
6. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
7. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
8. คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
5.  นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

1. การประชุมร่วมกันของผู้บริหารและ
บุคลากร เพื่อเป็นการรายงานผล การติดตาม 
และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของ
หน่วยงานเป็นประจำ 

- จัดประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานของ 
บุคลากรทุกคน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติ รวมถึงปัญหา  
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
- ประชุมบุคลากรสำนักงาน  
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2565 
- ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2565 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2565 
- ประชุมวาระเร่งด่วน กรณีเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่
ต้องดำเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

2. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีการประชุมงาน 
เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

1. มอบให้กลุ่มงานจัดประชุมภายในกลุ่มเพ่ือร่วม
วางแผนปรึกษา หารือ กำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
2. ผู้อำนวยการกลุ่ม รายงานผลการดำเนินงามตาม
ภารกิจของกลุ่มงานให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
ทราบในการประชุมประจำเดือน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงาน 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมาย
บุคลากรโดยจัดแบ่งกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พิธีวัน
สำคัญของจังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืน 

4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้
ทรัพยากรช่วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ  2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือให้การใช้พลังงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ มี
เป้าหมายลดลงร้อยละ 10 
2. เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาสามารถ
ลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิผล และมีปริมาณขยะ
มูลฝอยของสำนักงานลดลง ดังนี้ 

- ขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว  
- แก้วน้ำพลาสติก ลดโฟมบรรจุอาหาร  

4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และตระหนักถึง
ความสำคัญในการประหยัดพลังงาน การประหยัด
กระดาษ ขยะมูลฝอยของบุคลากรทุกระดับ และให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์
ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพ่ือให้บุคลากร
พัฒนาทักษะและความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง 

- จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA4.0) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ หมวด 4 : ประเด็นที่ 4.2 : 
ระดับพ้ืนฐาน (Basic) ความสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูล
และตัวชี้วัดเพ่ือแก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน  
หมวด 4 : ประเด็นที่ 4.3 : ระดับพื้นฐาน (Basic) 
ความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และองค์
ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ให้กับบุคลากร
ภายในสำนักงาน เมื่อวัน 1 เมษายน 2565 



 

10   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

6. นโยบายให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ 
  เสริมสร้างความม่ังคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษา
คนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
สร้างช่องทางสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

1. สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิต
ส่วนตัวให้มีความสุข สร้างสภาพแวดล้อม ระบบ
วิธีการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี 
จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เต็มศักยภาพ 

1. ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เสริมสร้าง
บรรยากาศในการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้
บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
- กิจกรรม 5/Big cleaning day สถานที่และโต๊ะ
ทำงาน ให้มีความสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดี 
- จัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้บุคลากรอย่างเพียงพอ 
- ติดตั้งถังดับเพลิงและคำอธิบายวิธีการใช้เมื่อเกิด
อัคคีภัย 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภายในและ
บริเวณรอบสำนักงานฯ 
- มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สิน
ของทางราชการทั้งกลางวันและกลางคืน 
- ปรับภูมิทัศน์ห้องทำงานและสำนักงานให้สวยงาม 
- จุดรองรับและคัดแยกขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
2. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  
- จัดให้มีตู้ยา สามัญประจำสำนักงาน 
3. มีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
เพ่ือสร้างความสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
บุคลากรในสังกัด ดังนี้ 
- การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น การเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือย้าย  
- การจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือกรณีข้าราชการและลูกจ้าง
เสียชีวิต หรือมารดาบิดาและบุตรของข้าราชการและ
ลูกจ้างเสียชีวิต และช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย   
 

2. จัดกิจกรรมยกย่องบุคลากรที่เป็นคนเก่ง   
คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย      
คือ  นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร ผู้อำนวยการกลุ่ม  
พัฒนาการศึกษา   



 

11   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

3. การประเมินและให้ความเห็นในการ
พิจารณาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่
หน่วยงานจะได้รับ 

- มีการประเมินและให้ความเห็นในการพิจารณาบุคคล
เขา้รับการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการประเมินผลงาน
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จำนวน 7 ราย 

4. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ การสร้าง
ขวัญกำลังใจและการดำเนินทางวินัยของ
ข้าราชการ และลูกจ้าง(พนักงานจ้างปฏิบัติงาน)
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นไป
บนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม โดยประกาศ
หลักเกณฑ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

-  จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและ
การลงโทษทางวินัยข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยเผพแพร่หลักเกณฑ์ผ่าน
เว็บไซส์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

7. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย 
มุ่งส่งเสริมคุณภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็น

มนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานภายใต้องค์การคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งามและใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
 

1. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา        
ประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2565 ข้อ 2 วินัย บุคลากรทุกคนจะยึด
มั่นและรับผิดชอบหน้าที่ของตน มีวินัยทั้งต่อตนเองใน
การผลักดันให้ชีวิตก้าวหน้า มีวินัยต่อองค์กร สังคม 
ปฏิบัติตนตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ
และเคารพต่อกฎหมาย 
2. การแจ้งเวียน ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับระเบียบ 
และกฎหมายที่กับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติในช่องทาง
สื่อสารออนไลน์ของสำนักงาน และการประชุมบุคลากร 

2. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงาม
ขององค์กร 

1. การรณรงค์ให้บุคลกรแต่งกายประจำวัน  
    - วันจันทร์ ชุดข้าราชการ 
    - วันอังคาร เสื้อพ้ืนเมืองสีบานเย็น(สีประจำจังหวัด) 
    - วันพฤหัสบดี เสื้อลายขอ 
    - วันศุกร์  ชุดพ้ืนเมืองหรือผ้าท้องถิ่น 
2. การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตามประเพณี 



 

12   การดำเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

โครงการ/กิจกรรม ผลงานการดำเนิน 

3. ส่ งเสริมการน้ อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมานำทางชีวิต มีความขยัน ประหยัด 
และซื่อสัตย์ 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา        
ประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2565 ข้อ 1 พอเพียง บุคลากรทุกคนจะ
ดำเนินชีวิตโดยยึดความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบ
ทางสายกลางมีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 

4. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ 
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy)  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

5. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
1. มอบหมายบุคลากรดาวน์โหลดคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมในหน่วยงานที่จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
4. จัดให้มีวาระเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติที่ต้องใช้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ทุกคนทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งคัด ในการประชุมบุคลากรของ
สำนักงาน 
5. แจ้งเวียนหนังสือราชการที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ/
กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติที่ต้องใช้ปฏิบัติงานให้
บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ  
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ภาพประกอบโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในสำนักงาน 
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 

วันที่  13  มกราคม  2565 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
588 หมู่ที่ 11 ถนนถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม 
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
E-Mail :  phayaopro@moe.go.th 
โทรศัพท์  0 5407-9872 , 0-5407-9873 
 
 
 
 
 


