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                                                ส่วนที่ 4 
                      ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นของทรัพยำกรบุคคล 
 
   การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นจะต้องยึดถือนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีสมรรถนะที่พึงประสงค์
ในการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะที่สูงและทันสมัยโดยมี 
ข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคม   ซึ่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตอบสนองนโยบาย    ได้ก าหนดเป็นคู่มือและเครื่องมือวัดประเมินผล 
ใน “เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็น 
เครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีข้าราชการและบุคลากรจะต้องมี
ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

1.ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบัติงำนในฐำนะข้ำรำชกำร 
 
   ทักษะที่จ าเป็นในสังคมแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21  เพ่ือให้รองรับกับวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาระบบราชการ         “ระบบราชการไทยมุ่งเน้นการพัฒนาการท างานเพื่อประชาชนและรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    ยกระดับขีด
สมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาค
ส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน” โดย
ข้าราชการทุกคนจะต้องมีทักษะ ดังนี้ 
   1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  หมายถึง ทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 
   3. ทักษะการค านวณ  หมายถึง ทักษะในการท าความเข้าใจและคิด 
ค านวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
   4. ทักษะการจัดการข้อมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล  
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 
 

2.สมรรถนะหลักส ำหรบักำรปฏิบัติงำน (Core Competency)  
 

   สมรรถนะหลัก เป็นคุณสมบัติที่เก่ียวกับความสามารถ ความพร้อมในการปฏิบัติงานที่
ข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ต้องพึงมี เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
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   1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  คือ  ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ดี 
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนั้นอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น รวมทั้ง การสร้างสรรค์พัฒนางาน หรือการมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายความสามารถที่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ยังไม่เคย
ปฏิบัติให้ส าเร็จมาก่อน 
   2. บริกำรที่ดี (Service Mind)  คือ  ความตั้งใจ ความมีจิตอาสา มุ่งม่ันพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชนผู้รับบริการ จนเป็นที่ประทับใจ 
   3. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) คือ  การเป็นนักจัดการความรู้ 
สนใจใฝ่รู้  ศึกษาค้นคว้า  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสั่งสมความรู้ความสามารถ
ทั้งทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับประยุกต์พัฒนางาน ให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
   4. กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม (Integrity) คือ การยึดมั่น 
ด ารงตนประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการที่ดี 
   5. กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)  คือ ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งของทีม ขององค์กร โดยสามารถปฏิบัติในฐานะเป็นสมาชิก หรือเป็นหัวหน้าทีมได้เป็นอย่างดี และ
สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกทุกคนในองค์กรด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ 
 

3.สมรรถนะประจ ำกลุม่/งำน ส ำหรับกำรปฏบิัติงำน (Functional Competency)  
  

   เป็นคุณสมบัติสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง หรือแต่ละบริบทของงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วย 
   1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  คือ  การท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ประเด็นปัญหา แนวคิด โดยแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย ๆ หรือเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน และ
สามารถจัดล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผลที่มีได้อย่างครอบคลุม 
   2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) คือ  การคิดเชิงสังเคราะห์ มองภาพ
งานในองค์รวมเพื่อจัดประเด็น สรุปรูปแบบการเชื่อมโยงของงาน หรือปรับประยุกต์แนวทางจาก
สถานการณ์หรือข้อมูลทัศนะแนวคิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดในการด าเนินงานใหม่ ๆ  
   3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others) คือ ความเอาใจใส่ ตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนา
ผู้อื่นในองคก์รให้มีศักยภาพ สุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ  
และมีทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของปฏิบัติงาน 
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   4. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) คือ การก ากับ ดูแล
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย หรือตามต าแหน่ง
หน้าที่ การก ากับดูแลนี้หมายถึงการออกค าสั่งโดยปกติท่ัวไปจนถึงการใช้อ านาจตามกฎหมาย  
   5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) คือ ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ 
   6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) คือ การรับรู้ข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับประยุกต์ความเข้าใจเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันได้ 
   7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) คือ ความสามารถในการรับฟัง
และเข้าใจความหมายตรงกัน ความแฝง ความคิด ตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย 
   8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) คือ 
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หน้าที่ไม่เป็นทางการในองค์กรของตนและองค์กรอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งการคาดการณ์ได้ว่านโยบาย
ภาครัฐ แนวโน้มทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นและมีผลต่อ
องค์กร 
   9. การด าเนินการเชิงรุก  (Proactiveness) คือ การเล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาส พร้อม
ทั้งการจัดการเชิงรุกกับปัญหา โดยไม่ย่อท้อ หรือการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   10.การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) คือ ความใส่ใจ 
ที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
โดยติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการท างานเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงานในทุกขั้นตอน 
   11. ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) คือ ความม่ันใจในความสามารถ ศักยภาพ
ความพร้อมและกระบวนการตัดสินใจของตนเองที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผล โดยเลือกวิธีปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐและสามารถแก้ไขสภาพปัญหาให้บรรลุผล 
   12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) คือ ความสามารถในการปรับตัว และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคน/ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
   13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) คือ ความสามารถที่จะ
สื่อสารความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นและทีมงานเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนให้
ความร่วมมือ 
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   14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) คือ ความซาบซึ้งในอรรถรส และเห็น
ของศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ/ท้องถิ่น และสามารถน ามาปรับประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์
พัฒนางานของตนได้ 
   15. ความผูกผันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) คือ จิตส านึกหรือ
ความตั้งใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของส่วนราชการ ยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว 
   16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) คือ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉัน
มิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในองค์กรและประชาชนผู้ใช้บริการ 

 

4.สมรรถนะทรัพยำกรบุคคลในองค์กรที่ สพป.สงขลำ เขต 2 คำดหวัง 
 

   1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   2. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   3. เป็นแบบอย่างที่ดี 
   4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   5. คิดบวก มองโลกในแง่ดี 
   6. สร้างสรรค์ไม่สร้างปัญหา 
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา 
   8. การสร้างและการท างานเป็นทีม ด้วยหลัก 
    -ความเป็นกันเอง  
    -ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
    -มีเป้าหมายที่ชัดเจน    
    -มีการสื่อสารที่ดี 
    -ยอมรับในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
    -เปิดใจกว้างยอมรับในเหตุและผล  
    -ปราศจากอคติและความขัดแย้งส่วนตัว 
   ซึ่งหลักเกณฑ์ รายละเอียดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้างต้นจะเป็นข้อมูลฐาน 
ที่ส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ด้วยเครื่องมือขับเคลื่อน      ดังนี้      “คุณภำพน ำ  
คุณธรรมเสริม เพิ่มควำมโปร่งใส ใส่ใจกำรสรำ้งคุณภำพกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ” 
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5. สมรรถนะกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสูเ่ป้ำหมำย 
 

    5.1. สมรรถนะกับการสรรหา คัดเลือกทรัพยากรบุคคลในองค์กร  คือ กระบวนการ
หลักเกณฑ์เพ่ือการคัดเลือก สรรหาทรัพยากรบุคคลเข้าท างานที่ถูกต้องเหมาะสม และเข้ากับสภาพบริบท
ของวัฒนธรรมองค์กร สามารถลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน การฝึกอบรมทรัพยากร
ใหม่ที่มีความสามารถไม่ตรงหรือสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรลงได้ 
   5.2. สมรรถนะกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร   คือ   การให้
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพ่ือให้มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถในการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21  ตลอดจนการเสริมสร้างความก้าวหน้า การสร้างคุณภาพความมั่นคงในชีวิตการท างานให้กับ
ทรัพยากรบุคคล 
   5.3. สมรรถนะกับความส าเร็จขององค์กรด้วยการวัดประเมินผลงาน   คือ   การวัดภาพ
ความส าเร็จขององค์กร จากกระบวนการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลทั้งใน Input 
และ Output   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐานในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ท าโดย  การประเมินงานที่รับมอบหมาย และการประเมินพฤติกรรมในการท างาน หรือ 
สมรรถนะ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถด าเนินการได้จากทรัพยากรบุคคลจัดท า “แผนพัฒนารายบุคคล(ID-Plan)”  
ซึ่งการวัดประเมินผลมีกระบวนการขั้นตอนที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1.ทรัพยากรบุคคลในองค์กร  มีองค์ประกอบในการวัดประเมินผล ดังนี้ 
 -ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและประเมินสมรรถนะ 
 -ตัวชี้วัดที่มาจาก... 
   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส่งผล/สนับสนุนต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของงาน/ 
                         ของผู้บังคับบัญชา/ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบของทรัพยากรบุคคล 
   งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
2.องค์กรภาครัฐ มีองค์ประกอบในการวัดประเมินผล ดังนี้ 
   -วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
   -บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
   -ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
   5.4. สมรรถนะกับการบริหารผลตอบแทน คือ การน าผลการประเมินผลงานของ
ทรัพยากรบุคคล สู่การก าหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่ตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถ   หรือ
กระบวนการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละช่วงเวลาขององค์กรภาครัฐ ตลอดจนการจ่ายเงินโบนัสตอบ 
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แทนแก่ทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนางานจนประสบผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี   
 

6. กำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัดองค์กรสู่ทรพัยำกรบุคคล (Individual Scorecard)  

   เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุผล โดย
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
พร้อมการก าหนดเป้าประสงค์ผลสัมฤทธิ์และการวัดประเมินผลในแต่ละระดับตั้งแต่องค์กรไปจนถึงบุคคลใน
องค์กร โดยการสร้างแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map)เพ่ือแสดงความเชื่อมโยง การก าหนดตัวชี้วัดในแต่
ละเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมจากองค์กรสู่บุคคล ที่ท าให้บุคคลสามารถน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ใช้หลักกระบวนการถ่ายทอด
เพ่ือน าสู่การขับเคลื่อนพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนี้ 
   1.หลักการมีส่วนร่วม ที่ให้สมาชิกทุกคนเข้าถึง เข้าใจ และเป็นส่วนส าคัญขององค์กร 
   2.ร่วมหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และการสร้างเป้าหมาย
ความส าเร็จร่วมกัน 
   3.ประกาศ เป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน ที่ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   4.ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรึกษาหารือ การสอน
แนะ(Coach) ในกระบวนการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง และติดตาม วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยหลัก
ของกัลยาณมิตร  พร้อมการกระตุ้นส่งเสริมให้ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองที่เป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาสร้างคุณภาพงานขององค์กรให้ส าเร็จบรรลุผล ด้วยกิจกรรมเสริมแรง ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เผยแพร่ขยายผล ด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา 2” “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ” 
   5.ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการใช้เวลา ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ ด้วยการวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรใน
สถานศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) และการพัฒนาตนเองผ่านระบบ  
e-Larning ของหน่วยงานหลักภาครัฐ เช่น ส านักงาน ก.พ. หรือ TEPE Online ของ สพฐ. 
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                                            ส่วนที่ 5  
            รำยละเอียดกิจกรรมของแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2560- 2563 
 
   เพ่ือให้ได้กิจกรรมการด าเนินงานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของภาครัฐและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและเป็นไป
ตามเป้าหมาย จุดเน้นขององค์กรอย่างสร้างสรรค์       ฉะนั้น    เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเบื้องต้นจะมีการ
เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไทย กับกลยุทธ์ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นต้นสังกัดร่วมกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานของ สพป./สพม.ในสังกัด   
 

1. ควำมสอดคลอ้งกับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

1.การสร้างความเป็นเลิศ 
  ในการ ให้บริการประชาชน 

จุดเน้นที2่.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการสามารถประยุกต์ใช้
ICTที่ทันสมัยสามารถจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนจนเป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์ที่ 3 และ 4 คือ การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกระบวนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

2.การพัฒนาองค์การให้มี 
  ขีดสมรรถนะสูงและ 
  ทันสมัยบุคลากรมีความ 
  เป็นมืออาชีพ 

จุดเน้นที่2,3และ4 .ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้
ICTเพ่ือพัฒนาสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธที่ 3และ4 .ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ตาม  มาตรฐานที่ก าหนดและ
สามารถ  จัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลให้  นักเรียนพัฒนาอย่างเต็ม

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที ่2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจน
บรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ศักยภาพ และการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
 

3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การบริหารสินทรัพย์ของ 
  ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตรงตามสายงานและมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จุดเน้นที6่ หน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจการสร้างเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
สพป.ผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่
ในระดับดีมากข้ึนไปในทุกตัวชี้วัด 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                                                                                                 
 

4.การวางระบบการ 
  บริหารงานราชการ 
  แบบบูรณาการ 

จุดเน้นท6ี.หน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจการสร้างเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
สพป.ผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่
ในระดับดีมากข้ึนไปในทุกตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ 
ITCและการสื่อสารที่ทันสมัย มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ผลการปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
จุดเน้นที1่ และ 3 และ5 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 
การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ใน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถตาม  
มาตรฐานที่ก าหนดและสามารถ  
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้  
นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

4. มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษา 

5.การส่งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  จุดเน้นที่ 1 ด้าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่ 4 การทดสอบ การ
ประเมิน การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และ 
จุดเน้นที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 

1. มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษา 

6.การยกระดับความโปร่งใส
และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความ
เป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
ห่างไกลยาเสพติด 
จุดเน้นที่7 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 8 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่
มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาของชาติและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 
การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                               
 

7.การสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
จุดเน้นที่1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียน  การสอนและพัฒนาตนเอง
อย่าง ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 
จุดเน้นที่ 3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การสื่อสารอย่างน้อย 1 ภาษา 
จุดเน้นที่ 4.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                                                                                                 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

 

2. โครงกำร/กิจกรรมของแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปีงบประมำณ พ.ศ. 
    2560-2563 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ข้ำรำชกำรไทย 

กิจกรรม/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 

1.การสร้างความเป็นเลิศ 
  ในการให้บริการประชาชน 

1.การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan) กลุ่มเป้าหมายทรัพยากร 
   บุคคลภายใน สพป.สงขลา เขต 2 (มาตรฐานที่ 1,2/กลยุทธ์ที่ 3-4/ 
    จุดเน้นที่ 3 และ6) 
2.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน  
   จะบรรจุไว้ในการจัดกิจกรรม“จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล” คือ เขียน 
   กระบวนงานที่มี ประสิทธิภาพ สู่การสร้างคุณภาพการให้บริการ    
   (มาตรฐานที่ 1,2/กลยุทธ์ที่ 3และ4/จุดเน้นที่ 3 และ6) 
3.การเสนอปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ในการประเมินความดีความชอบ เพื่อ 
   กระตุ้นให้เกิดการสร้างประสิทธิภาพงาน ลดช่องว่างด้านลบในแนวคิด 
   ทัศนคติของทรัพยากรบุคคล ในองค์ในเรื่องการประเมินความดี 
   ความชอบ  โดย 
      3.1.ใช้ตวัชี้วัดตามแผนพัฒนารายบุคคล(ID-Plan) 
      3.2.ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ที่ประสบความส าเร็จของบุคคล 
           (กระบวนงานให้บริการ) (มาตรฐานที่ 1,2/ กลยุทธ์ที่ 3และ 4 
           จุดเน้นที่ 2 4 และ 6) 
4.กิจกรรมกระตุ้นเสริมแรง สร้างเสริมบ ารุงขวัญก าลังใจ ยกย่อง 
   เชิดชูเกียรติจัดโดย 
       4.1.การน าเสนอผลงานเด่นของกลุ่ม/หน่วย เป็นประจ าทุกเดือน 
       4.2.ที่ประชุม ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมวิพากษ์ 
            เติมเต็มผลงานเด่นที่ กลุ่ม/หน่วย น าเสนอ เพื่อให้เกิดความ 
            สมบูรณ์ 
       4.3.ที่ประชุมร่วมโหวต “สุดยอดผลงานเด่นประจ าเดือน” 
       4.4.กลุ่ม/หน่วย น าผลงานเด่นไปปรับปรุง ก่อนน าเข้าเผยแพร่ 
            ในเว็บไซต์ของ สพป.สงขลา เขต 2 และเว็บเพจของกลุ่ม/หน่วย 
            เพ่ือให้ผู้สนใจและผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อ 
            ขอใช้บริการ 
        4.5.จดักิจกรรม “กลุ่ม/หน่วยดีเด่น” เพ่ือมอบรางวัลในเดือน ธ.ค. 
             ของทุกปี  โดยมีหลักเกณฑ์ คือ กลุ่ม/หน่วย ที่มี “สุดยอดผลงาน 
             เด่นประจ าเดือน” มากที่สุด 
5. กิจกรรมชื่นชมยินดี ทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานเด่นและได้รับ 
   การคัดเลือก/เสนอเข้ารับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     (มาตรฐานที่ 1,2/ กลยุทธ์ที่ 3 และ 4 จุดเน้นที่ 2 และข้อที่ 6 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ข้ำรำชกำรไทย 

กิจกรรม/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 

2.การพัฒนาองค์การให้มี 
  ขีดสมรรถนะสูงและ 
  ทันสมัยบุคลากรมีความ 
  เป็นมืออาชีพ 

1.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กร มีการจัดท า 
  ข้อมูลฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ  
  โดย 
      1.1.บรรจุในเนื้อหาหลักสูตร “การพัฒนาสร้างสมรรถนะให้กับ 
            ทรัพยากรบุคคลใน สพป.สงขลา เขต 2” 
      1.2.จัดท าเป็นคู่มือให้ความรู้ในเรื่องการสร้างข้อมูลฐานที่จ าเป็น 
            ส าหรับโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียน และติดตั้ง 
            ในเว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 2 
      (มาตรฐานที่ 1,2,4 /กลยุทธ์ที่ 4/จุดเน้นที่ 2,3,6) 
2.กิจกรรมเสริมทักษะและสร้างสมรรถนะให้กับนักภารภารโรง/ลูกจ้าง/ 
   ครูผู้ช่วย/ธรุการโรงเรียนเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ 
   ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   (มาตรฐานที่ 1,2,4 /กลยทุธ์ที่ 3และ4/จุดเน้นที่ 2,6)   
3.ประสานงาน วางแผนเตรียมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ที่มีอยู่ในองค์กรเพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  สูงสุดสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ  
  (มาตรฐานที่ 1,3,4/กลยุทธ์ที่ 3 และ 4/ จุดเน้นที่ 2,5,6) 
4.ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเสริมสมรรถนะของตนเองของ 
   ทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดย 
     4.1.การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่จัด/พัฒนาระบบ 
          เพ่ือการพัฒนาตนเองโดยใช้ระบบ e-learning เพ่ือให้ทรัพยากร 
          บุคคลสมัครเป็นสมาชิกและเข้าศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ  
          Online  เช่น  ส านักงาน ก.พ.ร.  , ส านักงาน ก.พ. ฯ และ 
          โปรแกรมระบบ TEPE Online ของ สพฐ. 
     4.2.แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรเข้าสมัคร 
            เพ่ือศึกษาเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
     4.3.เสนอบรรจุเป็นหลักเกณฑ์อีก 1 ข้อส าหรับใช้ในการประเมิน 
            ความดีความชอบ ดังนี้ “เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนางาน  
            โดยแนบหลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ หรือ 
            ส าเนาเกียรติบัตรที่ได้รับ” 
    (มาตรฐานที่ 1,3,4/กลยทุธ์ที่ 3และ 4/ จุดเน้นที่ 1,4) 
5.กิจกรรมกระตุ้นเสริมแรง สร้างขวัญเสริมก าลังใจ สู่การยกย่อง 
   เชิดชูเกียรติ เช่น 
       5.1.คัดเลือกครูดีศรีสงขลา2 โดยอิงเกณฑ์ OBEC AWARDS 
       5.2.จัดกิจกรรม “มหกรรมแสดงนิทรรศการผลงานครูดีศรีสงขลา2” 
            ในงานมหกรรมทางวิชาการ สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมกิจกรรม 
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            แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นเสริมแรงให้เกิดต้นแบบที่ดีสู่การ 
            ต่อยอดขยายผลที่ยั่งยืน 
       5.3.การน าผลคัดเลือกครูดีศรีสงขลา2 สู่ OBEC AWARDS  
            ระดับภาคใต ้
       5.4.การต่อยอดสู่ระดับชาติ 
       5.5.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างต่อเนื่อง 
        (มาตรฐานที่ 1,3,4/กลยุทธ์ที่ 3และ4/ จุดเน้นที่ 2,6) 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การบริหารสินทรัพย์ 
  ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุด 

1. การเสริมสมรรถนะและศักยภาพความพร้อมให้กับธุรการโรงเรียน 69  
    คนเพ่ือสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ และเกิดประสิทธิภาพ 
    สูงสุดให้กับโรงเรียน โดย 
         1.1. ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรการโรงเรียนใหม่โดย 
               ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน เป็น 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน โดยมี 
               เกณฑ์ดังนี้ 
   1) โรงเรียนที่มีนักเรียน500 คนข้ึนไป ได้ธุรการโรงเรียน 1 คน = 8 โรง 
   2) โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งและบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  
       15 โรง 
   3) โรงเรียนที่มีธุรการปฏิบัติงาน 1 คนอยู่เดิม ให้คงไว้เดิม จ านวน  
       11 โรง 
   4) โรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์และครูสอนไม่ครบชั้น จ านวน 43 โรง 
         1.2.ลดขั้นตอนและภารงานของโรงเรียน โดย สพป.สงขลา เขต 2 
              เป็นผู้จัดท าสัญญาจ้างธุรการเอง ในส่วนการประเมินผลการ 
              ปฏิบัติงานยังคงให้โรงเรียนที่ธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานเป็น 
              ผู้ประเมิน 
        1.3.สร้างเสริมบ ารุงขวัญให้กับธุรการโรงเรียน ด้วยการสามารถย้าย 
             สับเปลี่ยนกันได้โดยการบันทึกยินยอมขอสับเปลี่ยนร่วมกัน 
             ทั้งสองฝ่าย 
        1.4.สร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 
      1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีอัตราก าลังพอดีและ
เกินเกณฑ์สามารถบริหารจัดการงานธุรการโรงเรียนได้ด้วยตนเอง มี
ประสิทธิภาพ 
      2) ธุรการโรงเรียนสามารถวางแผน ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาสร้างงาน
ที่รับผิดชอบในฐานะงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ “การคืนครูให้กับ
โรงเรียนอย่างแท้จริง” 
      3) องค์กรสามารถขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้
บรรลุผลตามเป้าหมาย  
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      (กลยุทธ์ที่ 3และ 4 / จุดเน้นที่ 2, 5 และ 6  / มาตรฐานที่ 1,4) 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่เติมเต็มองค์ความรู้ ในทุกกิจกรรม 
   ทางวิชาการท่ี สพป.สงขลา เขต 2 ก าหนดให้จัดขึ้น  ดังนี้ 
      2.1. มหกรรมการศึกษา เด็กสงขลา2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ 
      2.2. การจัดกิจกรรม “วันครู” “มหกรรมการศึกษาเด็กสงขลาเรียนรู้ 
             สู่ศตวรรษใหม่” “กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ” 
      2.3. การจัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ 3 องค์คณะบุคคล 
      2.4. การจัดกิจกรรมการคัด “ครูดีศรีสงขลา2”ระดับเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษา สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  
             AWARDS) ทั้งในระดับภาคใต้และระดับชาติ 
      (กลยุทธ์ที่ 3และ4 / จุดเน้นที่ 2 / มาตรฐานที่ 1,4) 

4.การวางระบบบริหารงาน 
  ราชการแบบบูรณาการ 

1.กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมให้มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนางาน 
  ที่รับผิดชอบให้กระชับด้วยเขียนเขียนขั้นตอนกระบวนการท างานของงาน 
  ที่รับผิดชอบ เพื่อปรับลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือสร้างคุณภาพงาน 
  ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ “ลดขั้นตอนระยะเวลางาน”  โดย 
      1.1.บรรจุไว้ในเนื้อหาหลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล” 
      1.2.น าเข้าสู่วาระท่ีประชุมเพ่ือวางแผนปรับปรุง ปรับลดขั้นตอนงาน 
           ที่มีความซ้ าซ้อนระหว่างกลุ่ม/หน่วยลง และออกเป็นค าสั่ง 
           การมอบหมายงานที่ชัดเจน 
      1.3.การประกาศ หรือจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/ร.ร.  
           ที่แสดงขั้นตอนกระบวนงานที่ชัดเจน กระชับ มีประสิทธิภาพ  
           เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
           ผู้ใช้บริการ 
3.การระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ 
   การประจ าปี แผนก ากับติดตามและวัดประเมินผล แผนการจัดการศึกษา 
   และแผนนิเทศฯ โดยมีการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ส าคัญคือ 
   กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท า AAR เพ่ือทบทวนวิเคราะห์  
   ปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด 
   กระบวนการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. การก าหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสม 
    กับมาตรฐานต าแหน่ง และจ านวนทรัพยากรบุคคลที่มี  มีกระบวนการ 
   บริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  ตลอดจนการกระจาย 
   อ านาจการบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
   หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
        2.1.การบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
        2.2.การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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              และการสื่อสาร” เพ่ือรวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ 
              ความสามารถในองค์กรร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ เครื่องมือ  
              นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัยสามารถเป็นต้นแบบ 
              ที่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมระบบส านักงาน 
              อิเล็กทรอนิกส์ 
5.การใช้ทรัพย์กรของหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างความ 
   คุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ และสามารถฝึกสร้างทักษะและสมรรถนะ 
   ที่พึงประสงค์ให้เกิดกับทรัพยากรบุคคลจนสามารถน ามาทบทวน  
   ปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยค านึ่งถึงการสร้างคุณภาพ 
   การให้บริการที่เป็นเลิศให้เกิดข้ึนกับการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนา 
   งานให้บรรลุ      โดย 
    -การกระตุ้นให้ทรัพยากรบุคคลเขียนกรอบกระบวนการด าเนินงาน  
     ในงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าใจ เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ 
     ด าเนินงานในการให้บริการ และท่ีส าคัญคือการสร้างทีมงานคุณภาพ 
     ด้วยการท างานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -การพัฒนางาน สร้างคุณภาพการให้บริการและการส่งเสริมบ ารุงขวัญ 
    ก าลังใจให้กับผู้ประสบผลส าเร็จในการสร้างคุณภาพการให้บริการ 
   -การพัฒนาโปรแกรมระบบเพ่ือสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
    เช่น ระบบ My Office   ระบบ e-Money  โปรแกรมเงินเดือน 
    โปรแกรมการบริหารจัดการงบประมาณ   โปรแกรมขอใช้ห้องประชุม  
    โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ฯลฯ 
   (มาตรฐานที่ 1,2,4,5/กลยุทธ์ที่ 5/จุดเน้นที่ 2,4,5,7,8,9) 

5.การส่งเสริมระบบ 
  การบริหารกิจการ 
  บ้านเมืองแบบมีส่วน 
  ร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
  ภาคเอกชนและ 
  ภาคประชาชน 

1.การกระจายอ านาจการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่การสร้างสรรค์ 
  พัฒนาคุณภาพงานให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดย 
      1.1.ทรัพยากรบุคคล มีการจัดท าข้ันตอนกระบวนงาน น าขั้นตอน 
           กระบวนงานเข้าร่วมหารือ เพ่ือปรับลดขั้นตอนและ 
           ความซ้ าซ้อนของงาน 
       1.2.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (กลยุทธ์ที่ 5 / จุดเน้นที่ 9 / มาตรฐานที่ 5) 
2. การสืบค้น ประสานงาน แสวงหาหน่วยงานภาครรัฐ/ภาคเอกชน/ 
   ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการพัฒนางาน 
   ให้บรรลุผล  โดย 
     2.1.การประสานงาน ส านักงาน ก.พ./ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปิดระบบ 
          ในการพัฒนาสมรรถนะให้กับทรัพยากรบุคคล 
     2.2.การประกาศน าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          มาสร้างเสริมสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
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     2.3.การส่งเสริมสนับสนนุองค์คณะบุคคลหลักใน สพป.สงขลา เขต 2  
          เพ่ือการสร้างสรรค์พัฒนาตามกรอบภารกิจบทบาทที่มี 
          ประสิทธิภาพ 
      2.4.การกระตุ้นส่งเสริม ให้ความส าคัญในการบริหารกิจการของ 
           เครือข่ายสถานศึกษาภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
           ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
       2.5.การกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดระดม 
            สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาสร้างคุณภาพ 
            การจัดการศึกษา 
(กลยุทธ์ที่ 5 / จุดเน้นที่ 9 / มาตรฐานที่ 5) 

6.การยกระดับความโปร่งใส 
  และสร้างความเชื่อมั่น 
  ศรัทธาในการ 
  บริหารราชการแผ่นดิน 

1.การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับทรัพยากรบุคคล 
  ใน สพป.สงขลา เขต 2 โดย 
     1.1.เข้าวัดท าบุญนั่งสมาธิพร้อมกันทุกวันพระที่สองของเดือน 
     1.2.จัดโครงการรองรับเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  
2.ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ในการจัดกิจกรรม 
   “การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล” 
3.การจัดท าคู่มือ เทคนิคการสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารจัดการ 
  องค์กร” เพ่ือแจกจ่ายให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  สร้างคุณภาพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
4.วัดประเมินผล ด้วยแบบวัดประเมินผลสมรรถนะที่พึงประสงค์ ปีละ 1  
   ครั้งโดยผู้บริหารโรงเรียน (ในโรงเรียน)/ รอง ผอ.สพป. (ในกลุ่ม/หน่วย) 
5. กระตุ้นส่งเสริมให้ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน มีการพิจารณาคัดเลือก 
   กระบวนงานเด่นที่สร้างคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สู่การ 
   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดทัศนคติที่ดี 
   ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
6. การประสานงาน ระดมแนวคิดทางทุกภาคส่วนในองค์กรเพ่ือน าข้อมูล 
   ข่าวสารองค์ความรู้ที่เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการของ 
   องค์กรเพ่ือแจ้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ได้รับทราบและท าความเข้าใจ ผ่านเว็บไซต์ สื่อต่าง ๆ ขององค์กร 
7.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่การ 
  ยกย่องเชิดชูเกียรติด้วย “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพ” 
8.ประกาศนโยบาย “คุณภาพน า คุณธรรมเสริม เพ่ิมความโปร่งใส ใส่ใจ 
   ในการสร้างคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ” เพ่ือขับเคลื่อนสร้าง 
   คุณภาพเขตพ้ืนที่สุจริต 
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9. กิจกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสงขลา2” สู่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
    (OBEC AWARDS) 
   (กลยุทธ์ที่ 2/จุดเน้นที่7,8/มาตรฐานที่ 1,2,4) 

7.การสร้างความพร้อมของ 
  ระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่ 
  การเป็นประชาคมอาเซียน 

1.การสร้างความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย 
    1.1.ประสานงาน ระดมแนวคิดร่วมระหว่างกลุ่มบริหารงานบุคคลกับ 
         กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าคู่มือ  
         “เรียนรู้สู่ภาษาท่ีสองเพ่ือการสื่อสารที่ดี” เพ่ือจัดสรรให้กับ 
          ทรัพยากรบุคคลใน สพป./และโรงเรียน เพ่ือใช้ประโยชน์ ตลอดจน 
          น าเข้าสู่เว็บไซต์เพ่ือให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ 
     1.2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการใช้ภาษาท่ีสองเพ่ือ 
          การสื่อสารที่ดีภายใน สพป.สงขลา เขต 2 และหน่วยงานในสังกัด 
          หลักสูตร 3  วัน จ านวน 7 รุ่น (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 
     1.3.จัดกิจกรรมสื่อสารภาษาท่ีสอง พบปะทักทายภายในองค์กร  
          ในทุกวันจันทร์ ภายในองค์กร  สู่การมอบรางวัล  
         “ผู้สื่อสารด้วยภาษาท่ีสองยอดเยี่ยม” 
     1.4.กระตุ้นส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเป็น Knowledge Worker 
          ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์และ 
          พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งศตวรรษใหม่ 
          อย่างมืออาชีพ 
2.กระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลในสังกัดเข้าศึกษาเรียนรู้ 
  การพัฒนาตนเองด้วยภาษาที่สองกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
3.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานเด่นในรูปของการน าเข้าสู่เว็บไซต์ 
   และการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการด้วย “108วิธีคิด  
   พิชิตคุณภาพ” เพ่ือต่อยอดขยายผลองค์ความรู้สู่เวทีสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ที่ยั่งยืน 
   (กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1,3,4/ มาตรฐานที่ 1,4) 

 

 

 

 

 

 


