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ส่วนที่ 1 
       บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อยู่ภายใต้การบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและการปฏิบัติงาน
ราชการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมาย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวง ศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด      
สั่งการ กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา          
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทํา กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง ศึกษาธิ การ และ
ประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด กลุ่มอํานวยการ ในฐานะกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกําลังคน การเตรียมอัตรากําลังทดแทน 
เพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางกรอบการพัฒนาข้าราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง 
และครอบคลุม บุคลากรมีขีดความสามารถมีทัศนคติที่ดี เหมาะสมกับงาน สอดคล้องและสนับสนุนตราตาม
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข มีแรงจูงใจ และศักยภาพที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทภาคราชการสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
2. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.1 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน เป็นการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ช่วยขับเคลื่อน ผลักดันภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3.2 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติ คุณธรรรม
และจริยธรรม ที่ได้รับการเสริมสร้าง เพ่ิมพูนทักษะ สมรรถนะ และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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4. แผนอัตรากําลังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  จัดทําข้อมูลอัตรากําลัง 3 ปี เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการบริหารอัตรากําลัง 
ปี 2565-2567 ดังนี้ 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลุ่ม 
 

ตามกรอบ มีตัว ว่างมีเงิน ว่างไม่มีเงิน รวม 

ฝ่ายบริหาร 2 2 - - 2 
กลุ่มอํานวยการ 7 2 2 3 7 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 6 1 5 12 
กลุ่มนโยบายและแผน 6 4 1 1 6 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 2 1 3 6 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

4 2  2 4 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

19 4 - 15 19 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 - 1 2 
รวม 58 23 5 30 58 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลุ่ม 
 

ตามกรอบ มีตัว ว่างมีเงิน ว่างไม่มีเงิน รวม 

ฝ่ายบริหาร 2 2 - - 2 
กลุ่มอํานวยการ 7 2 2 3 7 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 6 1 5 12 
กลุ่มนโยบายและแผน 6 4 1 1 6 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 2 1 3 6 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

4 2  2 4 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

19 4 - 15 19 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 - 1 2 
รวม 58 23 5 30 58 

 
 
 
 
 



 
 

4 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
กลุ่ม 
 

ตามกรอบ มีตัว ว่างมีเงิน ว่างไม่มีเงิน รวม 

ฝ่ายบริหาร 2 2 - - 2 
กลุ่มอํานวยการ 7 2 2 3 7 
ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น
บุคคล 

12 6 1 5 12 

กลุ่ ม น โ ยบ ายและ
แผน 

6 4 1 1 6 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 2 1 3 6 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

4 2  2 4 

กลุ่ มนิ เทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

19 4 - 15 19 

ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

2 1 - 1 2 

รวม 58 23 5 30 58 
 
4.1 การบริหารอัตรากําลัง 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีนโยบายการบริหารอัตรากําลัง เพ่ือความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 เสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูลไว้เป็นการล่วงหน้าจํานวน 3 ราย ไป
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือออกคําสั่ง 
 กรณีมีตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มว่างลง พิจารณาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถให้รักษาการ      
ในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม ก่อนที่สํานักงานปลัดกระทรวงจะดําเนินการสรรหา 
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ส่วนที่ 2 
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 กลุ่มอํานวยการ ได้ทําการศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ความความเชื่อมโยง สอดคล้องกับ แผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล โดยมีปัจจัยนําเข้าเพ่ือพิจารณาในการจัดทําแผน ดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดแผน https://drive.google.com/drive/folders/1jWrFtaqiErBv-BRZq1coBQcwLDOS0V3a 
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 ประชากรจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ อย่างมีส่วนร่วม 
 พันธกิจ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (0-6 ปี)  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 
 3.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดสตูล 
 5.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้รองรับการศึกษาตลอดชีวิต
และสังคมสูงวัย 
 6.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  
คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลให้ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย 
เต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีมุ่งเน้นการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ (Parenting) การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของ
ครอบครัว 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะด้าน ICT ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
และการประสานแบบมีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสามารถคิดคํานวณได้อย่าง
สอดคล้องกับวัย 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนา จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง 
 4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทพ้ืนที่ 
 5. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาครู นักเรียน และสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 6. สนับสนุนการขับเคลื่อน “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล” 
 ยุทธศาสตร์ 3  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียนในพื้นที่ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพสู่ชุมชน 
 3. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐาน ฝีมือสู่ระดับมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ 4  การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพ่ิมทางเลือกการเรียนการสอน
ออนไลน์ (ทุกระดับ) เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 2. สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับประชากรในจังหวัดสตูลทุกระดับทุกประเภทด้วย
วิธีการที่หลากหลายตามการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การติดตามนักเรียนตกหล่นและออก
กลางคัน 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและความถนัด 
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 ยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  
คุณธรรมจริยธรรม วินัย จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2. เสริมสร้างการเรียนรู้  ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 3. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัดสตูลให้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ 7 การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนงานบูรณาการระดับภาค (ภาคใต้) 
 3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีจิตสํานึกรับผิดชอบการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล        
 4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต
และผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรียนสําหรับเด็กด้อยโอกาส 
               กลยุทธ์ 
 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสําหรับเด็กด้อย
โอกาส 
 3. อํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  3.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คระอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ      
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
  3.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  3.3 สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.4 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
  3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มึความสามารถพิเศษ 
  3.6 ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.7 ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษ 
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  3.8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  3.10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  3.11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 4. โครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 
รูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานตาม ยุทธศาสตร์องค์กร
และ การทํางานในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับการ เปลี่ยนแปลง เป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการท างานตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้ตระหนักและ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลยึดหลักการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงค่านิยมองค์กรของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล “องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ สานพลังการศึกษาสตูล” 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้   
  รูปแบบและวิธีการพัฒนา 
 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร การนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการใช้งานของระบบปฏิบัติการ เพ่ือก่อให้เกิด
การปฏิบัติงานที่มิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้การสนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับการอบรมการศึกษาดูงาน 
เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดฝึกอบรมให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนทักษะและมีความรู้ อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เข้ารับความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กําหนดทักษะที่เหมาะสมกับการทํางานในยุคระบบราชการ 4.0 ดังนี้  
 ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.ทักษะดิจิทัล 

  1.1 หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการทํางานให้เหมาะสมกับให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษท่ี 21 
 2.ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว 

  2.1 หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคลากรภาครัฐ 
 3. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
  3.1 หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ(Systems Thinking) 

 4. ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ 
 ทักษะด้านภาวะผู้นํา 

 1.ทักษะการยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ 
 2.ทักษะการกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 
 3.ทักษะการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน และสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
 4.ทักษะการสร้างและส่งเสริมให้เกิดการทํางานอย่างบูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

 4.1 เทคนิคการทํางานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือบูรณการการจัดการศึกษา 
 5.ทักษะการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
 6.ทักษะการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ 

 ทักษะตามสายงาน 

 1.หลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจําสู่งานวิจัย: R2R 
 2.หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเชิงเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ 
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 3. การส่งเสริมด้านขวัญและกําลังใจ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล คํานึงถึงการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขของบุคลากรในสังกัด มี
นโยบายในการส่งเสริมขวัญและกําลังใจผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้รับขวัญ   และ
กําลังใจ และส่งเสริมกําลังใจกันและกัน โดยยึดหลัก “คนสําราญ งานสําเร็จ” เช่น 
 - การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - การยกย่องชมเชย 
 - การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัล 
 - การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
 - การให้ความช่วยเหลือตามโอกาส 
 4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการปฏิบัติงานการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเป็นการทํางานอย่างมีจิตใจสํานึก มีความซื่อสัตย์เสียลสะ มีวินัยมีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยันและอดทน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  - การสวดมนต์ปฏิบัติธรรม  
  - การละหมาด 
  - การบริจาค 
  - การเข้าเป็นสมาชิกโครงการจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน และร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ 
  - จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการทํางานและปลอดภัย 
  - ส่งเสริมให้สนับสนุน/บริจาคการดําเนินงานการกุศลต่าง ๆ เช่น การบริจาคโลหิต การวิ่งเพ่ือ
การกุศล การปั่นจักรยานเพื่อการกุศล กฐิน ผ้าป่าสามัคคี ฯลฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 
ตารางแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

 กลุ่ม 
เป้าหมาย
/ จํานวน 
(คน) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบประมาณ 

ตค
64 

พย
64 

ธค
64 

มค
65 

กพ
65 

มีค
65 

เมย 
65 

พค
65 

กค
65 

สค
65 

กย
65 

1.แผนกําลังคน               
1.1 แผนอัตรากําลัง
คน 

ร้อยละ
ความสําเร็จ 
(ร้อยละ 80) 

ข้อมูลอัตรากําลัง 3 ปี 
 

          15 นางพรพิศ 
จันทรโชติ 

- 

1.2 การบริหาร
อัตรากําลัง 

ร้อยละ
ความสําเร็จ 
(ร้อยละ 80) 

- การแต่งต้ังผู้รักษาการ
ในตําแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 
- การแต่งต้ังผู้รักษาการ
ในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กรณีผู้อํานวยการกลุ่มว่าง
หรือเกษียณอายุราชการ 

 

 

 
 

        15 นางพรพิศ 
จันทรโชติ 

 
 
 

นางพรพิศ 
จันทรโชติ 

 

- 
 
 
 
 
- 

2. แผนพัฒนาบุคลากร               
2.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ร้อยละ
ความสําเร็จ 
(ร้อยละ 80) 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
-โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารฯ 
 

 

          28 นางสาว 
สุกัญญา 
บาราสัน 

80,000 

2.2 การสนับสนุน
ส่งเสริมความรู้
ความสามารถ 

ร้อยละ
ความสําเร็จ 
(ร้อยละ 80) 

-การส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหน่วยงานอื่น 
เช่น สป ก.ค.ศ. สํานักงาน
ศึกษาธิการภาคฯ 
-การศึกษาดูงาน 
 

 

          26 นางพรพิศ 
จันทรโชติ 

 
นางสาว 
สุกัญญา 
บาราสัน 

10,000 

2.3 การส่งเสริม
ด้านขวัญและ
กําลังใจ 
 

ร้อยละ
ความสําเร็จ
(ร้อยละ 80) 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-การยกย่องชมเชย 
- การเสนอชื่อบุคคลเข้า
รับรางวัล 
- การแสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ 
- การให้ความช่วยเหลือ
ตามโอกาส 

 

 

          23 นางพรพิศ 
จันทรโชติ 

 

- 

2.4 การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ความสําเร็จ
(ร้อยละ 80) 

-การสวดมนต์ปฏิบัติธรรม  
-การละหมาด 
-การบริจาค 
-การเข้าเป็นสมาชิก
โครงการจิตอาสา เราทํา
ความดีด้วยหัวใจของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน และร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

 

          28 นางเดือน 
โพธิรัตน์ 

- 

3. แผนการสรรหา/คัดเลือก  

3.1 การสรรหา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการเข้าสู่
ระบบกําลังคน 
(ร้อยละ 100) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 จํานวน 3 คน  

 
          3 นางพรพิศ 

จันทรโชติ 
- 
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การประเมินศักยภาพบุคลากร 
 
 การประเมินศักภาพบุคลากร (Performance Approaisal:PA) ถือเป็นเครื่องมือสําคัญขององค์กรที่ช่วย
ชี้วัดความสําเร็จได้ การประเมินมุ่งวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ในเรื่องความสามารถในการทํางาน
ไปจนถึงศักยภาพท่ีช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ ก่อนการประเมิน บุคลากรทุกระดับควรมีสิทธิ์ทราบในเรื่องหลักเกณฑ์ของ
การประเมินผล เพ่ือเกิดการยอมรับร่วมกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากหลักเกณฑ์แตกต่าง ไม่เท่า เทียม ไม่เป็นที่
ยอมรับ ก็อาจส่งผลเสียต่อการประเมิน และทําให้บุคลากรทุกเกิดทัศนติลบกับองค์กรได้ 
 2.กําหนดระยะเวลาชัดเจน ทุกการประเมินควรมีการกําหนดระยะเวลาการประเมินที่ชัดเจน และทุกคน
ควรรู้ข้อกําหนดร่วมกัน ไม่ควรทําการประเมินที่ไปเรื่อยๆ ไม่มีกําหนดเวลาสิ้นสุด นอกจากจะเป็นการประเมินที่ทําให้
ประสิทธิภาพลดลงเรื่อยแล้ว ยังก่อให้เกิดความกดดันในระยะยาว และอาจสร้างความเบื่อหน่ายแทนที่แรงจูงใจได้ 
และการไม่มีกําหนดเวลาชัดเจนนั้นก็ย่อมไม่มีจุดวัดผลที่ชัดเจนด้วยเช่นกัน 
 3.สอดคล้องกับเป้าหมายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล แต่ละสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป้าหมายต่างกัน หลักในการสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่ดีนั้นคํานึงถึงเป้าหมายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูลเป็นหลักด้วย เพ่ือสะท้อนมาสู่รายละเอียดของบรรทัดฐานการประเมิน ตลอดจนดัชชีชีวัดที่สามารถประเมิน
ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กรได้ 
จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

 1.เพ่ือวัดผลศักยภาพการทํางานขอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล การประเมินผลนี้จะอิงจากคํา
บรรยายลักษณะงาน  (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งเป็นหลัก เพ่ือทราบว่าบุคลากรปฎิบัติงานได้หรือไม่ 
ดีกว่าหรือต่ํากว่ามาตรฐานที่วางไว้ ทําได้เกิดหรือขาดจากลักษณะงานมาตรฐาน และอาจทําให้เห็นจุดเด่นของ
บุคลากรแต่ละคนได้มากข้ึน รวมถึงจุดด้อยด้วยเช่นกัน 

 2.เพ่ือเลื่อนตําแหน่งหรือโยกย้าย หากพบว่าบุคลากรมีศักยภาพสูง  ผู้บริหารอาจเลื่อนตําแหน่งให้
เหมาะสมกับความสามารถ หรือท้าทายด้วยการให้ทํางานในตําแหน่งใหม่ๆ กระทั่งอาจจะโยกย้ายไปทําในแผนกอ่ืนที่
จะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้เช่นกัน 

 3.เพ่ือปรับฐานเงินเดือน ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องที่สําคัญต่อพนักงานทุกคน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างหนึ่งก็คือการได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือนนั่นเอง ผลประเมินการทํางานจะนํามาใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการขึ้นเงินได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งมันสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน และเพ่ิม
ประสิทธิผลของงานได้เช่นกัน 

 4.เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน  การประเมินผลการทํางานจะทําให้ทุกคนในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลรู้ถึงศักยภาพของตัวเองและรู้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทด้วย หากไม่มีการประเมิลผลการ
ทํางานเราอาจไม่รู้ว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แต่เมื่อเห็นผลแล้วก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นการพัฒาศักยภาพ 
ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปได้ด้วย 
 5.เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น ประโยชน์หนึ่งของการประเมินผลการทํางานก็คือการที่ทําให้เรา
ได้เห็นจุดด้อยในส่วนต่างๆ ตั้งแต่เรื่องของประสิทธิภาพการทํางาน ไปจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซ่ึงเราสามารถนําปัญหาเหล่านี้มาแก้ไขจุดบกพร่องให้ดีขึ้นได้ หรือหากพบจุดเด่น   
ก็อาจช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ดีขึ้นไปอีก อย่างเช่น การจัดอบรมพิเศษ, คอร์สเสริมทักษะ, หรือแม้แต่การส่งไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
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ประโยชน์สําคัญของการประเมินผลปฎิบัติงาน 
 1.ทําให้มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากรได้ การประเมินผลงานที่มีความถูกต้อง     
จะนําไปสู่การจัดการที่ดีได้ เมื่อเราเห็นศักยภาพ หรือแม้กระทั่งจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนแล้วจะทําให้สามารถ
มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถรวมถึงศักยภาพของแต่ละคนได้ ซึ่งนั่นเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2.สร้างแรงจูงใจในการทํางาน การประเมินผลที่สมเหตุสมผล ถูกต้อง เที่ยงตรง และยุติธรรม จะทําให้
บุคลากรเข้าใจศักภาพของตัวเอง เกิดการพัฒนาในการทํางาน วางแผนการทํางานไปให้ถูกทิศทางได้มากขึ้น หรือ
ปรับเปลี่ยนการทํางานให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น อีกด้านหนึ่งผลประเมินที่ดีย่อมส่งผลต่อการปรับเงินเดือน นั่นเป็นอีก
แรงจูงใจสําคัญที่จะทําให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และมุ่งทําให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดแล้วทุกคนทุกฝ่ายต่างก็สําเร็จร่วมกัน 

 3.สร้างความภูมิใจ และได้รับการยอมรับ ผลประเมินที่ดีจะทําให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของตน ช่วยเพ่ิมความมั่นใจและมุ่งมั่นในการทํางานได้อีกด้วย ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้การมีผลงานที่ดียังทําให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืน ได้รับความไว้วางใจในการทํางาน และอาจทําให้ประสบ
ความสําเร็จได้ยิ่งข้ึน หรือแม้กระทั่งทําให้พนักงานตั้งเป้าหมายความสําเร็จที่สูงกว่าเก่า เป็นแรงจูงใจในการทํางานที่ดี 

 4.ปรับโครงสร้าง ค่านิยม แนวทางของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล การประเมินผลการทําให้
นอกจากจะสามารถทําให้รู้ได้ว่าการทํางานที่ผ่านมาประสบความสําเร็จหรือไม่ ทําให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เดินไปตามแนวทางที่ถูกทิศหรือเปล่า ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือยัง หรือแม้แต่เป้าหมายที่วางไว้ทุกอย่าง
นั้นแท้จริงแล้วถูกต้องแล้วหรือยัง นอกจากจะนํามาปรับปรุงพัฒนาแล้ว บางครั้งผลการประเมินอาจทําให้เราพบว่า
เดินทางมาผิด ต้องสร้างเป้าหมายใหม่ กําหนดแนวทางใหม่ หรือแม้แต่การต้องปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เช่นกัน 
ระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
1.การประเมินส่วนข้อมูลบุคคล (Personal Data) การประเมินผลส่วนนี้เป็นส่วนข้อมูลปฎิบัติการส่วนบุคคล เช่น การ
ขาด ลา มาสาย หรือแม้แต่การลงโทษใดๆ ข้อมูลในส่วนนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องการทํางาน หรือความสามารถ แต่เป็น
ส่วนสําคัญท่ีจะนํามาประเมินผลองค์รวม 
2.การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Evaluation) การประเมินผลส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการทํางาน
โดยตรง วัดจากผลงานเป็นหลัก ประเมินความสามารถตามหน้าที่การทํางานตามคําบรรยายงาน ( Job Description) 
ที่กําหนดไว้ ประเมินตามทักษะงานของแต่ละคน ส่วนใหญ่เป็นการประเมินด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
3.การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) การประเมินผลส่วนนี้จะเป็นลักษณะการประเมินศักยภาพ
ของบุคลากรที่ตรงตามความคาดหวังตามตําแหน่งนั้นๆ หรือไม่ บางคนอาจมีความสามารถดีแต่ไม่มีศักยภาพในการ
ทํางานในระดับที่สูงขึ้น ก็อาจส่งผลให้ไม่ได้รับการประเมินเลื่อนตําแหน่งได้ หรือบางคนแสดงศักยภาพในการทํางาน
ได้โดดเด่น ก็อาจจะส่งผลต่อการเลื่อนตําแหน่งได้เช่นกัน 
4.การประเมินผลทางเจตคติ (Attitude Evaluation) การประเมินผลส่วนนี้จะอิงตามทรรศนะส่วนบุคคล เป็นการ
แสดงความคิดเห็น แสดงทัศนคติ ประเมินตามหลักจิตวิทยา ประเมินจากการปฎิบัติตน หรื อประเมินตามความ      
พึงพอใจ การประเมินแบบนี้จะเกิดจากความรู้สึกส่วนตัว ไม่มีการวัดค่าตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน มีความ
อ่อนไหวสูง แต่ก็มีความสําคัญในการประเมินมากเช่นกัน 


