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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1. หลักการและเหตุผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อยู่ภายใต้การบริหารงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและการปฏิ บั ติ
ราชการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
มอบหมาย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาในระดับจังหวัด สั่งการ กากับ
เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษา จัดทากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษา และประสานงาน
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ในฐานะกลุ่ ม งานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ โขทัย ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกาลังคน การเตรียมอัตรากาลังทดแทน
เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสาคัญที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางกรอบการพัฒนาข้าราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ โขทัย ได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง
และครอบคลุม บุคลากรมีขีดความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เหมาะสมกับงาน สอดคล้องและ สนับสนุนตราตาม
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีความสุข มีแรงจูงใจ และศักยภาพที่ก้าวทันกับการเปลี่ ยนแปลงของบริ บทภาคราชการ สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
1.2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ บริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพ ประชากรวัยเรียนที่มีทักษะซึ่ง
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต
พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุดพื้รที่อย่างมีปริ
ทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคคลและการพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
1.3. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน เป็นการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ช่วยขับเคลื่อน ผลักดันภารกิจ
และ ยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สามารถนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติ
คุณธรรรมและจริยธรรม ที่ได้รับการเสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

ส่วนที่ 2
การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ความ
จาเป็นในการพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ความความ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ แผนพัฒนาบุคลากรของ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย วิสัยทัศน์
ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ ของสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมีปัจจัยนาเข้า เพื่อพิจารณาใน
การจัดทาแผน ดังนี้
1. แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
3. อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
4. โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
รูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตาม
รูปแบบการดาเนินงานของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย TQTS หมายถึงดัชนีวัดคุณภาพการทางานเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ในทุก ๆ เรื่องของการปฏิบัติ โดยคานึ่งถึงค่านิยมองค์กรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย TQTS (ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ) ร่วมด้วยทุกครั้ง ทุกเรื่องของการปฏิบัติงาน
ค่านิยมองค์กร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
Ture
ถุกต้อง

Service
Mind
ใส่ใจบริการ

TQTS

Quick
รวดเร็ว

Transparent
โปร่งใส

ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ในการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. แผนกาลังคน
1.1 จัดทาข้อมูลอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการ
บริหาร อัตรากาลัง ปี 2563-2565 ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่ม
ตามกรอบ มีตัว ว่างมีเงิน ว่างไม่มีเงิน
ฝ่ายบริหาร
2
2
กลุ่มอานวยการ
7
3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13
5
1
7
กลุ่มนโยบายและแผน
7
1
1
6
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6
2
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
4
1
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
21
8
3
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3
2
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
1
รวม
65
25
4
13

รวม
2
7
13
7
2
4
21
3
2
65

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่ม
ตามกรอบ มีตัว ว่างมีเงิน ว่างไม่มีเงิน
ฝ่ายบริหาร
2
2
กลุ่มอานวยการ
7
3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13
5
1
7
กลุ่มนโยบายและแผน
7
1
1
6
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6
2
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
4
1
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
21
11
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3
2
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
1
รวม
65
25
4
13

รวม
2
7
13
7
2
4
21
3
2
65
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่ม
ตามกรอบ มีตัว ว่างมีเงิน ว่างไม่มีเงิน รวม
ฝ่ายบริหาร
2
2
2
กลุ่มอานวยการ
7
3
7
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13
5
1
7
13
กลุ่มนโยบายและแผน
7
1
1
6
7
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6
2
2
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
4
1
4
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
21
8
3
21
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3
2
3
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
1
2
รวม
65
25
4
13
65
1.2. การบริหารอัตรากาลัง สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีนโยบายการบริหาร
อัตรากาลัง เพื่อความ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- เสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยไว้เป็นการล่วงหน้า
จานวน 5 ราย ไปสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อออกคาสั่ง
- กรณีมีตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มว่างลง พิจารณาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ให้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม ก่อนที่สานักงานปลัดกระทรวงจะดาเนินการสรรหา
- แต่งตั้งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีมีภารกิจทับซ้อน
2. แผนการพัฒนาบุคลากร
2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหาร การอบรมระบบปฏิบัติการ My Office (การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ต้องมีการพัฒนา บุคลากรเพื่อรองรับการใช้งานของระบบปฏิบัติการ)
2.2 การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้การ
สนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดฝึกอบรมให้บุคลากร
ได้เพิ่มพูนทักษะและมีความรู้ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารับความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงาน ก.ค.ศ. สานักงานศึกษาธิการ
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2.3 การส่งเสริมด้านขวัญและกาลังใจ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คานึงถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขของบุคลากร ในสังกัด มีนโยบายในการส่งเสริมขวัญและกาลังใจผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้รับ ขวัญและกาลังใจ และส่งเสริมกาลังใจกันและกัน โดยยึดหลัก
“คนสาราญ งานสาเร็จ” เช่น - การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การยกย่องชมเชย
- การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัล
- การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
- การให้ความช่วยเหลือตามโอกาส
2.4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการ ปฏิบัติงานการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานเป็นการ
ทางานอย่างมีจิตใจสานึก มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยันและอดทน
โดยมีกิจกรรมดังนี้
- การสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
- การทาบุญ / การฟังธรรม
- การเข้าเป็นสมาชิกโครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน และ ร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ
- จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทางานและปลอดภัย
- ส่งเสริมให้สนับสนุน/บริจาคการดาเนินงานการกุศลต่าง ๆ เช่น การบริจาคโลหิต การวิ่ง เพื่อ
การกุศล การปั่นจักรยานเพื่อการกุศล กฐิน ผ้าป่าสามัคคี ฯลฯ
3. แผนการสรรหา/คัดเลือก
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่มีอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
หากตาแหน่งลูกจ้าง ชั่วคราวว่างลง สามารถดาเนินการสรรหาฯ เข้าสู่ตาแหน่งได้อย่างทันท่วงที

เป้าประสงค์
1. แผนกาลังคน
1.1 แผน
อัตรากาลังคน

ตัวชี้วัด
( เป้าหมาย )
ร้อยละ
ความสาเร็จ
(ร้อยละ 80 )

1.2 การบริหาร
อัตรากาลัง

2.แผนพัฒนาบุคลากร
2.1 พัฒนา
ร้อยละ
ศักยภาพ
ความสาเร็จ
บุคลากร
(ร้อยละ 80 )

2.2 การ
สนับสนุน
ส่งเสริมความรู้
ความสามารถ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
(ร้อยละ 80 )

โครงการ/กิจกรรม
ต.ค

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน( คน )

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ข้อมูลอัตรากาลัง
3 ปี

25 คน

กลุ่มอานวยการ

-

- การแต่งตั้ง
ผูร้ ักษาการใน
ตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยไว้เป็นการ
ล่วงหน้า
- การรักษาการใน
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม
กรณีผู้อานวยการ
กลุ่มว่างลงหรือ
เกษียณอายุ
ราชการ

25 คน

กลุ่มอานวยการ

45,400.-

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
-โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหาร
-การอบรม
ระบบปฏิบัตกิ าร
my office
-การส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมใน
หน่วยงานอื่น เช่น
สานักงาน
ศึกษาธิการภาค
ฯลฯ
-การศึกษาดูงาน

25 คน

กลุ่มอานวยการ

-

25 คน

กลุ่มอานวยการ

-

เป้าประสงค์
2.3 การ
สนับสนุน
ส่งเสริมความรู้
ความสามารถ

ตัวชี้วัด
( เป้าหมาย )
ร้อยละ
ความสาเร็จ
(ร้อยละ 80 )

2.4 การส่งเสริม ร้อยละ
คุณธรรม
ความสาเร็จ
จริยธรรม และ (ร้อยละ 80 )
คุณภาพชีวิต

3.แผนการสรรหา/คัดเลือก
3.1 การสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การเข้าสู่ระบบ
กาลังคน(ร้อยละ
100)

โครงการ/กิจกรรม
ต.ค
-การเลื่อนขั้นเงินเดือน
-การยกย่องชมเชย -การ
เสนอชื่อบุคลากรเข้ารับ
รางวัล
-การแสดงความยินดีใน
โอกาส ต่าง ๆ
-การให้ความช่วยเหลือตาม
โอกาส
-การสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
-การทาบุญ / ฟังธรรม
–การเข้าเป็นสมาชิก
โครงการจิต อาสา เราทา
ความดีด้วยหัวใจ
-จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การ ทางานและปลอดภัย
-ส่งเสริมให้สนับสนุน/
บริจาค การดาเนินงานการ
กุศลต่าง ๆ เช่น การวิ่งเพื่อ
การกุศล การปั่น จักรยาน
เพื่อการกุศล กฐิน ผ้าป่า
สามัคคี ฯลฯ
ลูกจ้างชั่วคราวจานวน 6 คน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
จานวน( คน )
25 คน
กลุ่มอานวยการ

งบประมาณ
(บาท)
-

25 คน

กลุ่มอานวยการ

-

6 คน

กลุ่มอานวยการ

ใช้งบ
ดาเนินงาน

