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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
*********************** 

ประเด็นนโยบาย 
1.  การสรรหาทรัพยากรบุคคล  :   มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 วางแผนกำลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กำหนด  เลือกสรรคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1  กำหนดคุณลักษณะให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง 
1.2  ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
1.3  ดำเนินการสรรหาบุคลากรในรูปของคณะบุคคล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ที่ประชาชน

และราชการจะได้รับ 
1.4  จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1.  จัดทำแผนอัตรากำลังภายในสำนักงาน เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้วางแผน
อัตรากำลังในภาพรวม 
 2.  จัดทำและดำเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลัง
ที่โอนหรือย้าย 
 3.  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนตามประกาศของ  
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.  จัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน 
 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีแผนอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการเสนอให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนตามประกาศ
ของ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ภาพกิจกรรม 
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2.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล :  เก่ง ดี  มีสุข ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 พัฒนา ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อรอบรับภารกิจของหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
2.2  ส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรระดับรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

หน่วยงาน โดยการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
2.3  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 70:20:10  เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)   
2.4  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาและ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
2.5  ส่งเสริมค่านิยมการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.6  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานเป็นทีม 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1.  จัดอบรมการใช้ระบบ my office และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้กับบุคลากรภายใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
 2.  จัดการอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  และเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษให้กับครูโรงเรียนเอกชน เพ่ือให้ครูเอกชนนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงในโรงเรียนได้ 
 3.  จัดกิจกรรมการให้ความรู้ การเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง เช่น การใช้ google form,  การสร้าง QR Code เพ่ือใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความทันสมัยทัน
ต่อเหตุการณ ์
 4.  กำหนดค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังการปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัย และมีจิตให้บริการ  
 5.  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการทำงาน สร้างนิสัยการทำงานเป็นทีมและ
การทำงานแบบบูรณาการ 
 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1.  ได้ดำเนินการจัดทำระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ใช้ในการติดต่อประสานงานส่ง
หนังสือราชการภายใน และ กับหน่วยงานของโรงเรียนเอกชน โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนปริยัญติธรรม ซึ่ง
บุคลากรในสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตรังทุกคนใช้โปรแกรม My Office ได้ในระดับดีโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่
จังหวัดตรังทุกโรง ใช้โปรแกรม My Office เป็นเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน และสำนักงาน ศึกษาธิการ
จังหวัดตรังใช้กระดาษลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
 2.  ครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน  จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได ้
 3.  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ เช่น การ
ใช้ google form,  การสร้าง QR Code และนำไปพัฒนางานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
 4.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังในระดับดีมาก 



4 
 

 5.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศที่น่าอยู่ น่าทำงาน มีอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานครบถ้วน 
 

ภาพกิจกรรม 
 

    
 

      
 
3.  การรักษาทรัพยากรบุคคล : มีความสุข ผูกพันและก้าวหน้า 

 การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสุขและผูกพัน            
ยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจ ดำรงความเป็นธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ ความสมดุลของชีวิต

การปฏิบัติงานและความเป็นส่วนตัว 
3.2  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ เสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี 
3.3  ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4  ส่งเสริมระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ 
3.5  ส่งเสริม สนับสนุนคนเก่ง คนดี มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
3.6  ให้ความสำคัญและให้โอกาสบุคลากรทุกประเภททุกระดับ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียม 
3.7  กำหนดเกณฑ์การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างเป็นธรรมทั้งที่เป็นตัวเงิน

และไม่ใช่ตัวเงิน 
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3.8  ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะที่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่งให้กับบุคลากรในสังกัด
ทราบ 
 2.  กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวทั้งในบริเวณสำนักงานและที่บ้าน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร 
 3.  จัดกิจกรรมสังสรรค์ตามโอกาส เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีและขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 4.  จัดให้มีการจัดทำตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้ในการประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบตามผลการการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
ผลการดำเนินโครงการ 
 1.  บุคลากรในสำนักงานมีข้อมูลและรับทราบการรับสมัคร เปลี่ยน ย้ายโอน และสามารถดำเนินการได้ทัน
ตามเวลาที่กำหนด 
 2.  บุคลากรในสำนักงานทุกคนมีความมั่นคงทางอาหาร โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 3.  บุคลากรในสำนักงานมีความรัก ความสามัคคี มีความเข้าและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
ไม่มีความขัดแย้งภายในองค์กร 
 4.  ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน บุคลากรมีความท้า
ทายและโอกาสในการพัฒนางานอยู่เสมอ 
 

ภาพกิจกรรม 
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4.  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล :  ทำงานเต็มที่ เต็มศักยภาพ 
มอบหมายงานและควบคุมให้ทำงานได้ผลดี ประพฤติดี 
แนวทางปฏิบัติ 
4.1  มีระบบพ่ีเลี้ยงสนับสนุนการทำงาน 
4.2  สร้างบรรยากาศการแข่งขันท่ีเป็นมิตร 
4.3  กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
4.4  ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการบริหารงานให้เอ้ือต่อการผลิตผลงาน 

รวมทั้งสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1.  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานที่ตรง
ตามมาตรฐานตำแหน่ง  ความรู้และความสามารถเฉพาะบุคคล 
 2.  มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน สร้างประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการช่วยเหลือเกื้อกูล 
 3.  จัดประชุมเพ่ือทบทวน ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานความก้าวหน้าในการประชุมบุคลากรอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
ผลการดำเนินโครงการ 
 1.  บุคลากรในสำนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทำงานอย่างมีความสุข 
 2.  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ มีความสำเร็จ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

             
 

                                    
       (นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
      ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 


