รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
(Organization Governance : OG)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑

สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
www.moe.go.th/psdg
๑

คํานํา

๒

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การได้มีนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ และ
พระราชกฤษฎี ก า ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารบริ หารกิ จการบ้า นเมื องที# ดี พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๖
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในความสําเร็ จของการพัฒนาปรับปรุ ง
วัฒนธรรมองค์การ ที#มีการประมิ นความสําเร็ จของการพัฒนาปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การ ในปั จจัย
ผูน้ าํ องค์การ (Leadership) เพื#อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ส่วนราชการได้นาํ นโยบายการกํากับดู แล
องค์การที#ดี มาใช้ในการสร้ างบรรยากาศที#ดีภายในองค์การ ทัIงในด้านของภาวะผูน้ าํ และวัฒนธรรม
การทํางานเป็ นที ม ซึ# งจะช่ วยให้การดําเนิ นการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาล โดยให้ส่วนราชการ/
ผูบ้ ริ หารต้องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี (Organizational Governance) เพื#อเป็ น
เครื# องมื อในการกํากับดูแลให้การดําเนิ นงานของส่ วนราชการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริ หารกิ จ การบ้า นเมื องที# ดี เพื# อประโยชน์ สุ ข ของประชาชนใน ๔ ด้า น คื อ ๑) ด้า นรั ฐ สั ง คม
สิ# งแวดล้อม ๒) ด้านผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
มี ก ารกํา หนดนโยบายหลัก และแนวทางปฏิ บ ัติต ามนโยบายในด้า นต่ า งๆ เพื# อเป็ นมาตรฐานและ
เป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ของสํานัก งานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ เป็ นค่า นิ ยมร่ วมสํา หรั บ องค์ก ารและ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่กบั กฎ ข้อบังคับอื#นๆ อย่างทัว# ถึง
สํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การได้นาํ โครงการ/มาตรการตามนโยบายการกํากับ
ดู แ ลองค์ก ารที# ดี ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ด้ว ยการมอบหมายให้ห น่ ว ยงานที# มี ภ ารกิ จ เกี# ย วข้อ งรั บ ผิ ด ชอบ
นําโครงการไปสู่ การปฏิ บตั ิ เพื#อให้เกิ ดสัมฤทธิZ ผลที#เป็ นรู ปธรรม สรุ ปผลการดําเนิ นงาน และจัดทํา
รายงานผลการดําเนิ นการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สํา นัก งานปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิ การขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ หาร ส่ วนราชการในสั งกัด คณะทํา งาน และ
ผูเ้ กี# ย วข้อง ที# ไ ด้ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการดํา เนิ นการ และขับ เคลื# อนนโยบายการกํา กับ ดู แลองค์ก าร
ที#ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การให้บรรลุผลสําเร็ จไว้ ณ โอกาสนีIดว้ ย

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒

สารบัญ
หน้ า
คํานํา

๓

ส่ วนที( ๑ บทนํา

๑

ส่ วนที( ๒ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓

ส่ วนที( ๓ ผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔

ส่ วนที( ๔ บทสรุ ป และข้อเสนอแนะ

๘๕

ภาคผนวก
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- คําสั#งแต่งตัIงคณะกรรมการและคณะทํางานตามโครงการการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๘๘

๓

ส่ วนที( ๑
บทนํา
ความเป็ นมา

๑

ในการพัฒนาระบบราชการ ได้มีการนําเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐมาพัฒนา
ระบบบริ หารของหน่วยงานภาครัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งรู ปแบบและวิธีการทํางานเพื#อให้การบริ หาร
ราชการเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สร้ างความมัน# ใจ เชื# อถื อและความศรั ทธาต่ อการดําเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และในการบริ หารจัดการองค์การ การได้ดาํ เนิ นงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที# ดี จะเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ และปณิ ธ านขององค์ก ารที# จะสร้ า งความมัน# ใจและความศรั ท ธาต่ อ
ผูท้ ี#เกี#ยวข้องในทุกระดับ เช่น สังคม ชุ มชน ประชาชน ผูร้ ับบริ การ ว่าการบริ หารงานภาครัฐจะดําเนิ นการ
ด้วยความโปร่ งใส มี ความรั บผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักคุ ณธรรม จริ ยธรรม และหลักธรรมาภิ บาล
ซึ# งในการพัฒนาระบบราชการไทยได้มีกลไกที#สําคัญในการกํากับให้ภาครัฐต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื# อง
ดังนีI
๑. รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ ได้กาํ หนดว่า ภาครั ฐและ
บุ คคลของรั ฐ จะต้องยึดหลักธรรมาภิ บาลของการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที# ดี เพื# อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิดงั ปรากฏในหมวด ๔ หน้าที#ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๗๔ กําหนดให้ “บุคคลผูเ้ ป็ นข้าราชการ
พนัก งาน ลู ก จ้า งของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อเจ้า หน้า ที# อื# นของรั ฐ มี หน้า ที#
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื#อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และให้บริ การแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที#ดีในการปฏิบตั ิหน้าที#และในการปฏิบตั ิ
อื#นที#เกี# ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ# ง ต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมือง....” และมาตรา ๗๘
(๔) (๕) รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน ดังนีI
(๔) พัฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม
และจริ ยธรรมของเจ้าหน้าที#ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งรู ปแบบและวิธีการทํางาน เพื#อให้การบริ หาร
ราชการแผ่นดิ นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ มให้หน่ วยงานของรัฐใช้หลักการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที#ดีเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื#น เพื#อให้การจัดทําและการให้
บริ ก ารสาธารณะเป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว มี ประสิ ท ธิ ภาพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ โดยคํา นึ งถึ ง การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที#ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓/๑ แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที# ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้
ส่ วนราชการใช้วิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที#ดีมาเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิราชการโดยการบริ หาร
ราชการเพื#อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิZ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่า
ในเชิ ง ภารกิ จแห่ ง รั ฐ การลดขัIน ตอนการปฏิ บ ัติง าน การลดภารกิ จและยุ บ เลิ ก หน่ วยงานที# ไ ม่ จาํ เป็ น

๑

๒

การกระจายภารกิ จและทรั พ ยากรให้แก่ ทอ้ งถิ# น การกระจายอํานาจตัดสิ นใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕) ให้ความสําคัญ
กับการส่ งเสริ มให้ส่วนราชการมีคุณลักษณะสําคัญ ได้แก่ เก่ง ดี มีส่วนร่ วม และทันต่อการเปลี#ยนแปลง
ซึ# งประเด็นยุทธศาสตร์ ที#จะผลักดันให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว คือ (๑) การยกระดับการให้บริ การและการ
ทํางานเพื#อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที#มีความสลับซับซ้อนหลากหลาย
และเปลี# ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (๒) ปรับรู ปแบบการทํางานให้มีลกั ษณะเชิ งบูรณาการ เกิ ดการแสวงหา
ความร่ วมมือและสร้ างเครื อข่ายกับฝ่ ายต่างๆ รวมทัIงเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม (๓) มุ่งสู่
การเป็ นองค์ก รที# มี ส มรรถนะสู ง บุ ค ลากรมี ค วามพร้ อ มและมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ คิ ด ริ เ ริ# ม
เปลี#ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ (๔) สร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที#ดี
เกิ ดความโปร่ งใส สร้ างความมัน# ใจและสามารถตรวจสอบได้ รวมทัIงทําให้บุคลากรปฏิ บตั ิ งานอย่างมี
จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม
๔. การพัฒ นาองค์ ก าร ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในความสํ า เร็ จ ของการพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง วัฒนธรรมองค์ก าร ที# มี ก ารประมิ นความสํ า เร็ จ ของการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง วัฒ นธรรมองค์ก าร
ในปั จจัยผูน้ าํ องค์การ (Leadership) เพื#อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนราชการได้นาํ นโยบายการกํากับดูแล
องค์การที# ดี มาใช้ในการสร้ า งบรรยากาศที# ดีภายในองค์การ ทัIง ในด้านของภาวะผูน้ าํ และวัฒนธรรม
การทํางานเป็ นที ม ซึ# ง จะช่ วยให้ก ารดํา เนิ นการของส่ วนราชการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บ าล โดยให้
ส่ วนราชการ/ ผูบ้ ริ หารต้องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี (Organizational Governance)
เพื#อเป็ นเครื# องมือในการกํากับดูแลให้การดําเนิ นงานของส่ วนราชการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที# ดี เพื# อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนใน ๔ ด้า น คื อ ๑) ด้า นรั ฐ สั ง คม
สิ# งแวดล้อม ๒) ด้านผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การได้มีการดําเนิ นงานนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที#ดีที#มีความสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ แสดงเจตนารมณ์และปณิ ธานขององค์การ สร้างความ
เชื# อมัน# ในการดําเนิ นงานขององค์การ ด้วยการวางกรอบนโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดี และได้มี
การจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ลองค์ ก ารที# ดี ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ก ารประกาศ
และขับเคลื# อนนโยบายกํากับดูแลองค์การที#ดีไปสู่ การปฏิบตั ิ การดําเนิ นงานนโยบายกํากับดูแลองค์การ
ที#ดีเป็ นการสะท้อนผลการกํากับดู แลตนเองที#ดีอีกด้านหนึ# ง ที# มีความน่ าเชื# อถื อ ไว้วางใจ มี ความมัน# ใจ
นําไปสู่ การยอมรั บ ดังสรุ ปผลที# ได้จากการดําเนิ นงานตามนโยบายการกํากับดู แลองค์การที#ดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ# ง ส่ ง ผลต่ อตัวชีI วดั ระดับ ความสํา เร็ จของการพัฒนาปรั บ ปรุ ง วัฒนธรรม
องค์การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การโดยรวมด้วย

๒

ส่ วนที( ๒
นโยบายการกํากับดูแลองค์ การทีด( ี ของสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในการดําเนิ นงานนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ได้ดาํ เนิ นงานนโยบายการกํากับดู แลองค์ก ารที# ดีใ ห้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ และเป็ นไปตามเกณฑ์คุ ณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ เชื# อมโยงไปถึ งการนํานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยมีระบบการบริ หารจัดการที# ดี
กระบวนการมีความชัดเจน โปร่ งใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ทําให้ผรู ้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย และประชาชนเกิ ดความมัน# ใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริ หารราชการแผ่นดิ นขององค์การ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีมีองค์ประกอบสําคัญ ๆ คือ (๑) ปณิ ธานองค์การ (๒) นโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที#ดี ๔ ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ# งแวดล้อม นโยบายด้านผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผูป้ ฏิ บตั ิงาน และ (๓) แนวทางการนํา
นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิทI งั ๔ ด้าน ดังนีI

๓
๓

นโยบายด้ านรัฐ สั งคมและสิ( งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การพึงส่ งเสริ มนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ด้านรัฐ
สังคมและสิ# งแวดล้อม โดยจะดําเนินการ ดังนีI
นโยบายหลัก เร่ งรัด / ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกภาคส่ วน มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการศึกษา ทัIงในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับการกําหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริ หารจัดการศึกษา
๒. สร้างกลไกการกํากับดูแล ตรวจติดตามการมีส่วนร่ วม
๓. ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานด้านบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
นโยบายหลัก มุ่งมัน# พัฒนาการให้บริ การจัดการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลอย่างทัว# ถึง
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา และฐานข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
และ/หรื อ ปรับปรุ งให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
๒. เชื#อมโยงข้อมูลเพื#อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดบริ การทางการศึกษา
๓. พัฒนารู ปแบบการให้บริ การทางการศึกษาให้หลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
๔. ส่ งเสริ ม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที#ทนั สมัย

๔

นโยบายหลัก ส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชี วติ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของประชาชนใน
ชุมชน เพื#อเป็ นทางเลือกแก่ผรู ้ ับบริ การ /ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายเพื#อให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
๒. พัฒนาเครื อข่ายให้มีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวติ อย่างยัง# ยืน
๓. สร้างกลไกสนับสนุนเครื อข่าย
๔. ยกย่องชมเชยเครื อข่ายดีเด่น
นโยบายหลัก สร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการอนุ รักษ์ส#ิ งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
๑. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื#อสร้างจิตสํานึกเกี#ยวกับการอนุ รักษ์ส#ิ งแวดล้อม
๒. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่ วม
ในการอนุ รักษ์ส#ิ งแวดล้อม
๔

นโยบายหลัก

เร่ งรัด พัฒนาจัดการศึกษาในเขตพืIนที#พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้
แนวทางปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ บริ บทของการศึกษาท้องถิ#น
๒. ปรั บปรุ งรู ปแบบการให้บ ริ การทางการศึ กษาให้สอดคล้องกับอัตลัก ษณ์
และความต้องการของท้องถิ#น
๓. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการบูรณาการศึกษาและการมีส่วนร่ วม
๔. ติดตามประเมินผล

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย

๕

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การพึงส่ งเสริ มนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจะดําเนินการ ดังนีI
นโยบายหลัก มุ่งมัน# ให้บริ การด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ทัว# ถึง
แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดมาตรฐานการให้บริ การที#ดีเพื#อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
๒. รณรงค์ค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรมการทํา งานด้า นการบริ ก ารที# ดี เพื# อ สร้ า ง
ความศรัทธาของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๓. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ รวมถึงความต้องการ
ของผู ้รั บ บริ ก ารและผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เพื# อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
อย่างต่อเนื#องและเป็ นระบบ
๔. พัฒนาบุคลากรเกี#ยวกับการให้บริ การที#ดี
๕. พัฒนาและปรับปรุ งช่องทางการสื# อสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๖. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการให้บริ การที#ดี
นโยบายหลัก พัฒนาและส่ งเสริ มการนําเทคโนโลยีที#ทนั สมัย มาใช้เพื#อให้บริ การ
ที#มีประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําระบบการเผยแพร่ ผา่ นสื# อต่าง ๆ เพื#อเผยแพร่ ขอ้ มูลการให้บริ การ
แก่ประชาชน
๒. สร้าง/ ปรับปรุ ง/ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย มีความถูกต้อง
และเชื#อถือได้
๓. ผลักดันการใช้ระบบการบริ การลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management) มาใช้ในการให้บริ การ
๕

๔. พัฒนาองค์ความรู ้เกี#ยวกับการสร้างสรรค์/ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั
งานบริ การ

นโยบายด้ านองค์ การ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การพึงส่ งเสริ มนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ด้าน
องค์การ โดยจะดําเนินการ ดังนีI
นโยบายหลัก ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการที#มีประสิ ทธิ ภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําแนวทางการบูรณาการงานร่ วมกัน
๒. จัดทําระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๓. บริ หารจัดการความเสี# ยงทัว# ทัIงองค์การ
๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดคุณธรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
๖. กําหนดตัวชีI วดั ผลการปฏิบตั ิงาน และมีรายงานผลการดําเนินงาน
อย่างสมํ#าเสมอ
๗. สร้างระบบการติดตามประเมินผลที#มีประสิ ทธิ ภาพ
๘. สร้างบุคคลากร และหน่วยงานต้นแบบของการบริ หารจัดการที#โดดเด่น

๖

นโยบายหลัก พัฒนาและส่ งเสริ มการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสารมาใช้
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ผลักดันแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื# อสารเพื#อบริ หารจัดการ
การศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ
๒. ผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื#อเพิ#ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
๓. พัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั
และสามารถเชื#อมโยงแลกเปลี#ยนข้อมูลได้
๔. พัฒนาและปรับปรุ งโครงสร้างพืIนฐานด้าน ICT ให้มีประสิ ทธิ ภาพและทัว# ถึง
๕. พัฒนาขีดสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรอย่างต่อเนื#อง

๖

นโยบายหลัก
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

ให้ความสําคัญในการจัดวัสดุอุปกรณ์ สาธารณูปโภค เพื#อให้การทํางาน

แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดสถานที#ทาํ งานให้เอืIอต่อการทํางานได้อย่างคล่องตัว
๒. ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที#ของรัฐ

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัติงาน

๗

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การพึงส่ งเสริ มนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยจะดําเนินการ ดังนีI
นโยบายหลัก ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่ งเสริ มความก้าวหน้า
ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบด้วยความเสมอภาค และเป็ นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรทุกตําแหน่ง
๒. จัดทําเกณฑ์การคัดเลื อกตามแผนเส้นทางสร้ างความก้าวหน้าทางวิชาชี พ
ของ บุคลากรอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม
๓. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ
๔. จัดทําแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
๕. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ
๖. พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู ้ ความสามรถ และปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นโยบายหลัก มุ่งเสริ มคุณภาพชี วติ ที#ดีของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื#อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การทํางาน และชีวติ การทํางานที#ครอบคลุมทุกกลุ่ม
แนวทางปฏิบัติ
๑. กิจกรรมหรื อบริ การ เพื#อสร้างเสริ มสุ ขภาพที#ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๒. ปรับภูมิทศั น์ สภาพแวดล้อมสถานที#ทาํ งานให้เป็ นที#พึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
๓. จัดหาอุ ป กรณ์ เครื# องใช้ใ นการปฏิ บตั ิ งานที# มีป ระสิ ท ธิ ภาพ และมี ค วาม
ทันสมัย

๗

การนํามาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์ การทีด( ี ของสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่ การปฏิบัติ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดนโยบายหลัก แนวทางปฏิบตั ิ โครงการและมาตรการเพื#อรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
ใน ๔ ด้าน ๓๑ โครงการ ดังนีI

นโยบายด้ านรัฐ สังคม และสิ( งแวดล้อม
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๑. เร่ งรัด ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ๑. จัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับการกําหนดองค์ประกอบ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการบริ หารจัดการศึกษา
ทัIงในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ๒. สร้างกลไกการกํากับดูแล ตรวจติดตามการมีส่วนร่ วม
๓. ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานด้านบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
๒. มุ่งมัน# พัฒนาการให้บริ การจัดการศึกษา
ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างทัว# ถึง

๑. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาและฐานข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ และ/หรื อ ปรับปรุ งให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
๒. เชื#อมโยงข้อมูลเพื#อส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดบริ การทางการศึกษา
๓. พัฒนารู ปแบบการให้บริ การทางการศึกษาให้หลากหลาย และสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
๔. ส่งเสริ ม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที#ทนั สมัย

๓. ส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวติ ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ ของประชาชนในชุมชน
เพื#อเป็ นทางเลือกแก่ผรู ้ ับบริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

๑.ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายเพื#อให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
๒.พัฒนาเครื อข่ายให้มีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวติ อย่างยัง# ยืน
๓.สร้างกลไกสนับสนุนเครื อข่าย
๔. ยกย่องชมเชยเครื อข่ายดีเด่น

๘
๘

แผนการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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นโยบายหลัก
๔. สร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ในการอนุรักษ์ส#ิ งแวดล้อม

๕. เร่ งรัด พัฒนาจัดการศึกษาในเขตพืIนที#
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวทางปฏิบัติ
๑. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื#อสร้างจิตสํานึกเกี#ยวกับการอนุรักษ์ส#ิ งแวดล้อม
๒. ส่งเสริ ม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ส#ิ งแวดล้อม

แผนการดําเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ
กศน.
กก.

๑. ศึกษา วิเคราะห์บริ บทของการศึกษาท้องถิ#น
๒. ปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และความต้องการของท้องถิ#น
๓. ส่งเสริ ม สนับสนุนให้มีการบูรณาการศึกษาและการมีส่วนร่ วม
๔. ติดตามประเมินผล

๙
๙

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
นโยบายหลัก
๑. มุ่งมัน ให้บริ การด้วยความโปร่ งใส
เป็ นธรรม ทัว ถึง

๒. พัฒนาและส่งเสริ มการนําเทคโนโลยี
ที#ทนั สมัยมาใช้เพื#อให้บริ การที#มี
ประสิ ทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดมาตรฐานการให้บริ การที#ดีเพื#อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
๒. รณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรมการทํางานด้านการบริ การที#ดี เพือ# สร้าง
ความศรัทธาของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๓. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ รวมถึง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื#อปรับปรุ ง
การให้บริ การอย่างต่อเนื#องและเป็ นระบบ
๔. พัฒนาบุคลากรเกี#ยวกับการให้บริ การที#ดี
๕. พัฒนาและปรับปรุ งช่องทางการสื# อสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๖. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการให้บริ การที#ดี
๑. จัดทําระบบการเผยแพร่ ผา่ นสื# อต่างๆ เพื#อเผยแพร่ ขอ้ มูลการให้บริ การ
แก่ประชาชน
๒. สร้าง /ปรับปรุ ง /พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย มีความถูกต้อง
และเชื#อถือได้
๓. ผลักดันการใช้ระบบการบริ การลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management) มาใช้ในการให้บริ การ
๔. พัฒนาองค์ความรู ้เกี#ยวกับการสร้างสรรค์/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับงานบริ การ

แผนการดําเนินการ
๑. โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้ดาํ รงตําแหน่ง
๒. โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มีและเลื#อนเป็ น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี#ยวชาญ
๓. โครงการพัฒนานักบริ หารการศึกษาระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. โครงการจัดหาเครื# องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ให้นกั เรี ยนชัIน ป.๑ (Flagship)
๕. โครงการเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นคุณภาพ
การศึกษาเพื#อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพืIนที#
กลุ่มจังหวัด
๖. โครงการขับเคลื#อน กศน.ไทยก้าวไกล
สู่อาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
สคบศ.
สคบศ.

สคบศ.
สช.
สบย.๑-๑๒
และกทม.
กศน.

๑๐
๑๐

นโยบายด้ านองค์ การ
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งเสริ มการบริ หารจัดการที#มีประสิ ทธิภาพ ๑. จัดทําแนวทางการบูรณาการงานร่ วมกัน
ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. จัดทําระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิภาพ
๓. บริ หารจัดการความเสี# ยงทัว# ทัIงองค์การ
๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
๕. ส่งเสริ มให้เกิดคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
๖. กําหนดตัวชีIวดั ผลการปฏิบตั ิงาน และมีรายงานผลการดําเนินงาน
อย่างสมํ#าเสมอ
๗. สร้างระบบการติดตามประเมินผลที#มีประสิ ทธิภาพ
๘. สร้างบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบของการบริ หารจัดการที#โดดเด่น
๒. พัฒนาและส่งเสริ มการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื# อสารมาใช้ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ

๑. ผลักดันแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสารเพื#อบริ หาร
จัดการ การศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ
๒. ผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื#อเพิ#ม
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
๓. พัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน
เป็ นปั จจุบนั และสามารถเชื#อมโยงแลกเปลี#ยนข้อมูลได้
๔. พัฒนา และปรับปรุ งโครงสร้างพืIนฐานด้าน ICT ให้มีประสิ ทธิภาพ
และทัว# ถึง
๕. พัฒนาขีดสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรอย่างต่อเนื#อง

๓. ให้ความสําคัญในการจัดวัสดุอุปกรณ์
สาธารณูปโภค เพื#อให้การทํางานเกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุด

๑. จัดสถานที#ทาํ งานให้เอืIอต่อการทํางานได้อย่างคล่องตัว
๒. ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที#ของรัฐ

แผนการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
. โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และ
กศน.
การป้ องกันการทุจริ ตของสํานักงาน กศน.
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๑๑
๑๑

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
๑.ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและส่งเสริ มความก้าวหน้า
ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบด้วยความ
เสมอภาคและเป็ นธรรม

แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรทุกตําแหน่ง
๒. จัดทําเกณฑ์การคัดเลือกตามแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของบุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
๓. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
๕. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ
๖. พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู ้/ความสามารถ และปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

๒.มุ่งส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ที#ดีของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื#อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการทํางาน และชีวติ การทํางาน
ที#ครอบคลุมทุกกลุ่ม

๑. จัดกิจกรรมหรื อบริ การ เพื#อสร้างเสริ มสุขภาพที#ดีแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน
๒. ปรับภูมิทศั น์สภาพแวดล้อมสถานที#ทาํ งานให้เป็ นที#พึงพอใจ
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
๓. จัดหาอุปกรณ์ เครื# องใช้ในการปฏิบตั ิงานที#มีประสิ ทธิภาพ
และมีความทันสมัย

แผนการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑.โครงการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการ
กศน.
ลูกเสื อ กศน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.ก กK ''&% ก. ก'%
กศน.
๓.โครงการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพการปฏิบตั ิ
สอ.
งานและความผูกพันภายในองค์กร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี ๒๕๕๕
๔.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ
สนย.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕.โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ข้าราชการ สป.
สอ.
๖.โครงการพัฒนาข้าราชการในการปฏิบตั ิงาน
สอ.
บนพืIนฐานของสมรรถนะ
๗.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริ หาร
สอ.
ทรัพยากรบุคคลของ สป.
๘. โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ คนดี ศักดิZศรี
สอ.
แห่ง สป.” ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๙.โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานสร้างสรรค์
สกก.
สังคมไทย

๑๒
๑๒

๑๓
๑๓

ส่ วนที( ๓
ผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์ การทีด( ี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การได้ดาํ เนิ นงานนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีและ
แนวทางการกํากับดูแลองค์การที#ดี โดยผูบ้ ริ หารได้ให้ความสําคัญในการดําเนิ นงานทุกขัIนตอน ตัIงแต่การ
ทบทวนและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี จนถึ งการนํานโยบายและมาตรการ/โครงการไปสู่
การปฏิบตั ิ และการดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายและเกิดผลสัมฤทธิZ ดังนีI
๑. ผลการดําเนิ นงานตามโครงการการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑ ได้แต่งตัIงคณะทํางานการจัดทํานโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดี ของสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิ การ
๑.๒ ได้ทบทวน ชีI แจง อบรมให้ความรู ้เกี#ยวกับการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที#ดี ที#มีความเหมาะสมกับบริ บทของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การแก่ คณะทํางานและผูเ้ กี# ยวข้อง
เพื#อนํา ไปสู่ การจัดทํา ร่ างนโยบายการกํากับดู แลองค์ก ารที# ดี ของสํา นัก งานปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิ การ
ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน ผูเ้ ข้าอบรม ๔๐ คน
๑.๓ ได้นําเสนอร่ า งนโยบายการกํากับ ดู แลองค์ก ารที# ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื#อเห็นชอบ และประกาศใช้ และจัดทําเอกสารเผยแพร่
๑.๔ มี ก ารสื# อ สารและเผยแพร่ น โยบายการกํา กับ ดู แ ลองค์ ก ารที# ดี ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การให้รับทราบและสร้างความเข้าใจทัว# ทัIงองค์กร
๑.๕ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการให้รับผิดชอบตามมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที#ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ และนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
๑.๖. มี ก ารติ ดตาม สรุ ป ผลและจัดทํา รายงานผลการดํา เนิ น งาน พร้ อมข้อเสนอแนะ
เสนอผูบ้ ริ หารทราบ
๒. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้ค วามสําคัญในการกําหนดและจัดทํานโยบายการกํา กับ ดู แล
องค์ก ารที# ดี โดยมี การทบทวนนโยบายการกํา กับดู แลองค์การที# ดี เพื#อนํา ไปสู่ การจัดทําร่ างนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที#ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นประจําทุกปี เพื#อให้มีความเหมาะสม
กับบริ บทขององค์กรและทันสมัยอยูเ่ สมอ ดังปรากฏในประกาศเจตนารมณ์ของปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เมื#อวันที# ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓. การนํ า นโยบายการกํา กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที# ดี ไ ปใช้ เ ป็ นแนวทางสํ า หรั บ ยึ ด ถื อ
เป็ นหลักการและนําไปสู่ การปฏิบตั ิที#เป็ นรู ปธรรมด้วยการส่ งเสริ มให้สํานัก/หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัด กระทรวงศึกษาธิ การได้นาํ นโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดีไปกํากับให้บุคลากรปฏิ บตั ิ ราชการ

๑๔

ด้วยความโปร่ งใสเกิ ดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ใช้เป็ นควบคู่กบั กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายอื#นๆ
และได้ให้หน่วยงานในสังกัดลงนามรับทราบและยึดแนวทางการดังกล่าวในการดําเนินงาน
๔. นโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดีที#ครอบคลุ มนโยบายหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรั ฐ
สังคม สิ# งแวดล้อม ด้านผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านองค์การ และด้านผูป้ ฏิ บตั ิงาน มีการกําหนด
มาตรการ/โครงการรองรั บนโยบาย จํานวน ๓๑ โครงการ เพื#อนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ แต่ดาํ เนิ นการได้จริ ง
จํา นวน ๒๙ โครงการ ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การได้ ๒ โครงการ อยู่ใ นด้า นรั ฐ สั ง คม สิ# ง แวดล้อ ม
คือ โครงการความร่ วมมื อทางวิชาการไทย-ลาว ของ กศน. เนื# องจาก สปป.ลาว เปลี# ยนแปลงผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ทํา ให้มี ก ารปรั บ เปลี# ย นนโยบาย จึ ง ต้อ งรอความพร้ อมจาก สปป.ลาว อี ก ครัI ง และในด้า น
ผูป้ ฏิบตั ิงาน คือ โครงการครอบครัวสุ ขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ของสํานักลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรี ยน เนื#องจากผูบ้ ริ หารให้งดจัดกิจกรรมการดําเนินการ
๕. ผลการดําเนินงานของนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ และแนวทางการพัฒนา ดังนีI

๑๕
๑๕

นโยบายด้ านรัฐ สังคม และสิ( งแวดล้อม
โครงการ /มาตรการ
ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
๑. โครงการขับเคลื#อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงาน
พอเพียงสู่สถานศึกษา (โครงการอบรมการ
ได้จดั อบรมการจัดการเรี ยนรู ้เพื#อเสริ มสร้างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง
จัดการเรี ยนรู ้เพื#อเสริ มสร้างคุณลักษณะอยูอ่ ย่าง ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นครู ผสู ้ อนและผูเ้ กี#ยวข้องจากสถาน
พอเพียง)
ศึกษา จํานวน ๓๖๖ คน ในภาพรวมพบว่า ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ
เพิ#มมากขึIน สามารถนําไปถ่ายทอดขยายผลได้ไม่ต#าํ กว่าร้อยละ ๙๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
ผู้รับผิดชอบ
สกพ.
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. ครู ผสู ้ อนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ปรับเปลี#ยนทัศนคติที#ดีบนพืIนฐานของความ
พอเพียง มีความเชี#ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้เพื#อเสริ ม
สร้างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพิ#มมากขึIน
กิจกรรมทีส( ําคัญ
๒. สถานศึกษามีแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื#อเสริ ม
๑. จัดอบรมการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา
สร้างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง และการบริ หารจัดการ
และวัฒนธรรม จํานวน ๑๑๖ คน
๒. จัดอบรมการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้การขับเคลื#อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แก่ครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษา
สถานศึกษา มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึIนอย่าง
จํานวน ๑๑๔ คน
๓. จัดอบรมการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ต่อเนื#อง
พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แก่ครู ผสู ้ อนระดับมัธยมศึกษา จํานวน
แนวทางในการพัฒนา
๑๓๖ คน
ควรขยายผลจัดอบรมการจัดการเรี ยนรู ้เพื#อเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง ให้แก่ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพิ#มมากขึIน เพื#อให้การดําเนินโครงการขับเคลื#อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื#อง

๑๖
๑๖

โครงการ /มาตรการ
๒. โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื#อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ได้จดั ฝึ กอบรมปฏิบตั ิการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน ในโครงการ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื#องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนอนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๒ รุ่ น ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ น
ทางชีวภาพของประเทศ ในระดับที#มากขึIน สามารถนํา
ศึกษานิเทศก์จาก สํานักงานเขตพืIนที#การศึกษาประถม สํานักงานเขตพืIนที# ความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผอู ้ ื#น
การศึกษามัธยม ครู และเจ้าหน้าที# จาก สอศ. กศน. และ สช. จากภาคเหนือ ขยายผลไปยังสถานศึกษาเครื อข่ายและสถานศึกษาใน
๔๙ คน และภาคใต้ ๕๔ คน
พืIนที#ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามแนว
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
กิจกรรมทีส( ําคัญ
ราชกุมารี
การฝึ กอบรมปฏิบตั ิการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
แนวทางในการพัฒนา
๑. ควรจัดหลักสูตรการอบรมเป็ น ๒ หลักสูตร คือ
สําหรับครู ผปู ้ ฏิบตั ิ และผูบ้ ริ หาร
๒. ควรเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งให้มากขึIน และมี
การศึกษาดูงานโรงเรี ยนที#ประสบผลสําเร็ จที#หลากหลาย
๓. ควรอบรมหลักสูตรอื#นๆ เพิ#มเติม เช่น หลักสูตร
เก็บตัวอย่างพืช หลักสูตรการจัดทํา ผังภูมิทศั น์ เป็ นต้น
๔. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานหลังการฝึ กอบรมว่ามีนาํ ไปปฏิบตั ิหรื อไม่
๕. พัฒนาแนวทางการขยายผลเพือ# ขับเคลื#อนให้เป็ น
รู ปแบบที#ชดั เจน และเป็ นรู ปธรรมฝึ กปฏิบตั ิมากๆ
๖. ควรจัดทําคู่มือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนให้สมบูรณ์ และการนํามาปฏิบตั ิได้จริ ง

ผู้รับผิดชอบ
สกพ.

๑๗
๑๗

โครงการ /มาตรการ
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพครู เพือ# ความมัน# คง
ในวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูผ้ า่ นการอบรมสามารถนําความรู ้ไปปรับใช้กบั การเรี ยนการสอน
คิดเป็ น ร้อยละ ๑๐๐ และยังสามารถรวมตัวเป็ นเครื อข่ายแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน

๑๘

กิจกรรมทีส( ําคัญ
๑. อบรมครู สอนภาษาไทย ร่ วมกับ สสส. จัดอบรมเทคนิคการสอน
ภาษาไทยแก่ครู สอนภาษาไทยระดับปฐมวัย และระดับ ป.๑-ป.๓ จํานวน
๒ รุ่ น รวม ๔๐๐ คน
๒. พัฒนาการสอนภาษาจีน
๒.๑ ร่ วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันขงจืIอและสถาบันพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมจีนให้กบั ครู สอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ในโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน
๕๐ คน
๒.๒ ร่ วมกับสถาบันขงจืIอดําเนินการสอบวัดระดับความรู ้ภาษาจีน
(การสอน HSK) ของครู สอนภาษาจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน
๔๒ คน ของนักเรี ยน ม.ต้น และม.ปลาย จํานวน ๑,๕๐๐ คน
๒.๓ ร่ วมกับสถาบันขงจืIอมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ นํา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที#เปิ ดสอนภาษาจีน ๑๐ คน ไปอบรมและศึกษาดูงานการ
สอนภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกว่างซี เมืองกุย้ หลิน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๔ ร่ วมกับสถาบันขงจืIอเทศบาลเมืองเบตง นําคณะครู สอน
ภาษาจีน จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จํานวน ๒๐ คน ไปอบรมและศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ#ง เมืองฉงชิ#ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับโดยรวม
๑. ผูผ้ า่ นการอบรมได้เรี ยนรู ้เทคนิคการสอน
ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
๒. ผูผ้ า่ นการอบรมตระหนักถึงความสําคัญของ
การเรี ยนรู ้ภาษาสากลรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
ศปบ.จชต.
สบย.๑๒

บทเรียนทีไ( ด้ รับรายกิจกรรม
๑. ครู ได้รับการเรี ยนรู ้เทคนิคการสอนภาษาไทย
โดยใช้ เพลง เกม นิทานและการใช้ศิลปะเชื#อมโยงสู่
การเรี ยนรู ้ภาษาไทยอย่างเป็ นธรรมชาติ สนุกและ
สร้างสรรค์
๒. ครู ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื#อง
๒.๑ ได้เรี ยนรู ้เทคนิคการสอนที#หลากหลาย
จากผูท้ รงคุณวุฒิทางภาษาจีน และจากสถาบันขงจืIอ
อย่างต่อเนื#อง อีกทัIงได้จดั ตัIงเครื อข่ายครู สอนภาษาจีน
จัดกิจกรรมแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ช่วยเหลือซึ#งกันและกัน
๒.๒ ยกระดับความรู ้ภาษาจีนของครู และ
นักเรี ยนจากการสอบ HSK
๒.๓ ผูบ้ ริ หารนําประสบการณ์ปรับใช้กบั
การบริ หารการเรี ยนการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนรับรู ้
ความสําคัญและกระแสนิยมของประชากรโลกในการ
เรี ยนรู ้ภาษาจีน

๑๘

โครงการ /มาตรการ

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
๒.๕ อบรมภาษาจีนเพื#อการสื# อสารหลักสูตรระยะสัIนให้กบั
ประชาชนทัว# ไปจํานวน ๕๒ คน จัดอบรมเฉพาะวันเสาร์- อาทิตย์
ณ สบย.๑๒ และศึกษาดูงานภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนที#สถาบันขงจืIอ
เทศบาลเมืองเบตง
๓. อบรมครู สอนภาษาอังกฤษ
ร่ วมกับสถาบันภาษาดีพร้อมจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้กบั
ครู สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐและเอกชน
จํานวน ๑๔๐ คน โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากประเทศ NEW ZEALAND
และประเทศ CANNADA และสร้างเครื อข่ายครู สอนภาษาอังกฤษจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื#อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
๒.๔ ครู ที#ผา่ นการอบรมสามารถนําความรู ้
ไปปรับใช้กบั การเรี ยนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพ
ยิง# ขึIน และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานดีขI ึน
๓. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษเพื#อการสื# อสารสําหรับครู และเยาวชน
รวมทัIงกิจกรรมการเรี ยนการสอนอื#นๆ ซึ#งสามารถ
นําไปปรับใช้กบั การเรี ยนการสอนได้ ช่วยให้เด็ก
เรี ยนรู ้ภาษาได้อย่างสนุกสนานและง่าย
แนวทางในการพัฒนา
๑. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ภาษาเพื#อนบ้าน และภาษาสากล
อย่างต่อเนื#องเพื#อเตรี ยมความพร้อมให้เด็กและ
ประชาชนทัว# ไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. การสอนภาษาในเบืIองต้นควรเน้นการสื# อสาร
มากกว่าการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์โดยให้ครู ปรับใช้สื#อและ
สิ# งแวดล้อมการเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ

๑๙
๑๙

โครงการ /มาตรการ
๔. โครงการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้การพัฒนา
การศึกษาเชิงพหุวฒั นธรรม

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับโดยรวม
ผูผ้ า่ นการอบรมสามารถนําความรู ้เรื# องประชาคมอาเซียนไปปรับใช้กบั
๑. ผูผ้ า่ นการอบรมตระหนักถึงความสําคัญจําเป็ น
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนถ่ายทอดสู่เยาวชนได้อย่างมัน# ใจร้อยละ ๑๐๐
ของการเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และบุคลากรเครื อข่ายที#ร่วมปฏิบตั ิงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การพัฒนาการศึกษาเชิงพหุวฒั นธรรมเป็ น
ได้เรี ยนรู ้การจัดการศึกษาเชิงพหุวฒั นธรรมของภูมิภาคอื#น
สิ# งจําเป็ นและควรได้รับการส่งเสริ ม อนุรักษ์ในแต่ละ
ภูมิภาค
กิจกรรมทีส( ําคัญ
บทเรียนทีไ( ด้ รับรายกิจกรรม
๑. อบรม เรื# อง “การศึกษาชายแดนใต้เตรี ยมตัวอย่างไรสู่ประชาคม
อาเซียน” ให้กบั ครู ระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐและเอกชน จํานวน
๑. ผูผ้ า่ นการอบรมได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูลเบืIองต้นด้าน
๒ รุ่ น รวม ๔๐๐ คน โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทัIงจาก การศึกษาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ส่วนกลางและหน่วยงานมหาวิทยาลัยในพืIนที#
ประเทศเพื#อนบ้าน สามารถนําไปปรับใช้ในการเรี ยน
๒. ร่ วมกับสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
การสอนได้มน#ั ใจขึIนตระหนักถึงความสําคัญที#ตอ้ ง
ศึกษาธิการ จัดพิมพ์หนังสื อ เรื# อง “ฉันและเธอ เราคืออาเซียน” มอบให้กบั เร่ งเตรี ยมความพร้อมโดยเฉพาะด้านภาษาของ
โรงเรี ยนที#เข้าอบรมและห้องสมุดในพืIนที# จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ประเทศเพื#อนบ้านโดยรอบ
๓. นําคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาดุ
๒. ครู และนักเรี ยน ตลอดจนประชาชนทัว# ไปได้
งานการจัดการศึกษาเชิงพหุวฒั นธรรมของจังหวัดทางภาคะวันออกเฉี ยงเหนือ เรี ยนรู ้จากหนังสื ออ่านประกอบเกี#ยวกับประเทศใน
จํานวน ๓๕ คน
อาเซียน
๔. จัดทํา Website เรี ยนรู ้อาเซียนกับ สบย.๑๒ ที# www.Coad๓.org
๓. ผูร้ ่ วมศึกษาดูงานได้เรี ยนรู ้สภาพการศึกษา
ของภูมิภาคอื#นรวมทัIงการเตรี ยมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
แนวทางในการพัฒนา
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาของประเทศเพื#อนบ้าน
อย่างจริ งจังและต่อเนื#องให้กบั เยาวชนและประชาชน

ผู้รับผิดชอบ
ศปบ.จชต.
สบย. ๑๒

๒๐
๒๐

โครงการ /มาตรการ
๕. โครงการจัดการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย
โดยศูนย์การเรี ยนรู ้วงั จันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินการ
มีผเู ้ ข้าใช้บริ การการอ่าน และร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ จํานวน
๘๓,๗๖๗ คน
กิจกรรมสําคัญ
๑. จัดหาหนังสื อ และสื# อการเรี ยนรู ้ที#มีคุณภาพ หลากหลาย ทันสมัยและ
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
๒. ปรับปรุ ง พัฒนา สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที#อIือต่อการอ่าน
การเรี ยนรู ้ และการค้นคว้า
๓. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื#อการเรี ยนรู ้ตามวิถีชีวติ
๔. จัดบริ การความรู ้ ความเพลิดเพลินเชิงสร้างสรรค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ
๕. สนับสนุน/ จัดสรรหนังสื อและสื# อการเรี ยนรู ้ไปยังแหล่งการเรี ยนรู ้
อื#นๆ (เช่น เรื อห้องสมุดเคลื#อนที#, ห้องสมุดประชาชน, ฯลฯ) เพื#อร่ วมส่งเสริ ม
การอ่าน และการเรี ยนรู ้
๖. เผยแพร่ กิจกรรม/ บริ การความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ เอกสาร
เผยแพร่ หน้าเว็บไซด์ของสํานักงาน กศน.
(http://www.nfe.go.th/home/ หรื อ
https://sites.google.com/site/sunykarreiynruwangcanthrkesm1/)

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. ผูใ้ ช้บริ การมีนิสยั รักการอ่าน ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้
๒. ผูใ้ ช้บริ การมีพฒั นาศักยภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
๓. มีหนังสื อและสื# อการเรี ยนรู ้ที#มีคุณภาพ
หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ
๔. มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที#เอืIอต่อ
การอ่าน การเรี ยนรู ้ และการค้นคว้า

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

แนวทางในการพัฒนา
๑. จัดหาหนังสื อและสื# อการเรี ยนรู ้ที#มีคุณภาพ
หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การเพิ#มขึIน
๒. จัดกิจกรรมเพื#อการเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้ตรงตาม
ความต้องการของผูร้ ับบริ การอย่างต่อเนื#อง
๓. ควรจัดสรรงบประมาณที#เพียงพอและต่อเนื#อง

๒๑
๒๑

โครงการจัดการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย โดยศู นย์ การเรี ยนรู้ วงั จันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

๒๒
๒๒

๒๓
๒๓

โครงการ /มาตรการ
๖. โครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
จัดประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์ เมื#อวันที#
๒๐ – ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุ งเทพมหานคร
มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ ๑๐๐ คน
กิจกรรมสําคัญ
๑. การอนุมตั ิโครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์
๒. จัดโครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์ ระหว่างวันที#
๒๐ – ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุ งเทพฯ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
การดําเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทาํ ให้บุคลากรที#มีส่วนเกี#ยวข้องในการ
ดําเนินงานส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เพือ# การรู ้หนังสื อ
สําหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์ มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ
และเจตคติที#ดีในการดําเนินงาน สามารถดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทัIงการติดตามและ
ประเมินการเรี ยนรู ้หนังสื อสําหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

แนวทางในการพัฒนางาน
๑. จัดกิจกรรมให้ต่อเนื#อง
๒. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั อย่างต่อเนื#อง

๒๔
๒๔

โครงการจัดการศึกษาสํ าหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์

๒๕
๒๕

โครงการ /มาตรการ
๗. โครงการส่งเสริ มการรู ้หนังสื อไทย

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื#อ
๑. บุคลากร กศน. มีความรู ้ ความเข้าใจ เรื# อง
วันที# ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์แคว รี สอร์ท หลักสูตรการรู ้หนังสื อไทย คู่มือดําเนินงาน
แอนสปา จังหวัดกาญจนบุรี มีผเู ้ ข้าร่ วม ๑๐๐ คน
การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผล
๒. มีคู่มือและสื# อ
๒. สื# อ และคู่มือดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพ
สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางและปรับใช้ในการ
กิจกรรมสําคัญ
จัดการเรี ยนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
๑. การอนุมตั ิโครงการส่งเสริ มการรู ้หนังสื อไทย
ผูไ้ ม่รู้หนังสื อ
๒. จัดโครงการส่งเสริ มการรู ้หนังสื อ ระหว่างวันที# ๙ – ๑๑ กรกฎาคม
๓. ครู กศน. มีความรู ้และทักษะในการจัดการ
๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์แคว รี สอร์ท แอนสปา จังหวัดกาญจนบุรี
เรี ยนรู ้ภาษาไทยสําหรับผูไ้ ม่รู้หนังสื อ

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

แนวทางในการพัฒนางาน
๑. จัดกิจกรรมให้ต่อเนื#อง
๒. พัฒนาบุคลากรเป็ นการเฉพาะ

๒๖
๒๖

โครงการส่ งเสริมการรู้ หนังสื อไทย

๒๗
๒๗

โครงการ /มาตรการ
๘. โครงการยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
๑. มีการจัดตัIงศูนย์ภาษา กศน.อําเภอ/เขต เพื#อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น
อาเซียนศึกษา
๒. จัดประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื#อการอาชีพ
เมื#อวันที# ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว
กรุ งเทพมหานคร มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ ๑๒๐ คน
๓. มีคู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซียน ๓ ชุด
กิจกรรมสําคัญ
๑. จัดตัIงศูนย์ภาษา กศน.อําเภอ/เขต เพื#อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอาเซียน
ศึกษา วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ
๒. จัดประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื#อการอาชีพ
โดยได้พฒั นาหลักสูตรภาษาอาเซียน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาพม่า
เพื#อการสื# อสารหลักสูตรภาษาเขมรเพื#อการสื# อสาร และหลักสูตรภาษาลาว
เพื#อการสื# อสาร

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. ได้รับความร่ วมมือในการระดมความรู ้
ความคิดในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนเป็ น
อย่างดีจากผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
๒. มีศูนย์ภาษาอาเซียนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั
นักศึกษาและประชาชนทัว# ไป
๓. มีคู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สู่ประชาคม
อาเซียนใช้เป็ นแนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
การศึกษานอกระบบให้กบั สถานศึกษาสังกัด
สํานักงาน กศน.

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

แนวทางในการพัฒนางาน
๑. จัดกิจกรรมให้ต่อเนื#อง

๒๘
๒๘

โครงการยกระดับความสามารถในการใช้ ภาษาต่ างประเทศสู่ ประชาคมอาเซียน

การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพใน ศรช. ตามแนวคิดและหลักการระดับนานาชาติ(CLC Planning
and Management: International Perspectives) ณ ศูนย์ กศน. อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพบุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงรายเพื่อขับเคลื่อน ศรช. สู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ไวน์เนอรี่ รีสอร์ท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒๙

โครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง “กศน. กับการก้าวย่างใหม่ในประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

กศน. ตําบลกับการก้าวย่างใหม่สปู่ ระชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

๒๙

โครงการ /มาตรการ
๑๐. โครงการสังเคราะห์งานวิจยั และพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
จัดโครงการสังเคราะห์งานวิจยั และพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในอนาคต เมื#อวันที# ๑ - ๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมแกรนด์ เดอวิลล์ กรุ งเทพมหานคร มีผเู ้ ข้าโครงการ ๑๐๐ คน

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. บุคลากร กศน. มีความรู ้ ความเข้าใจ เรื# อง
กระบวนการทําผลงานวิจยั
๒. เป็ นการขยายขอบเขตการดําเนินงานด้านการ
วิจยั ที#กว้างขึIน
๓. ผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการวิจยั เพื#อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

กิจกรรมสําคัญ
๑. จัดทําโครงการเพื#อขออนุมตั ิโครงการฯ
๒. จัดโครงการสังเคราะห์งานวิจยั และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที# ๑ - ๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕ แนวทางในการพัฒนางาน
ณ โรงแรมแกรนด์เดอวิลล์ กรุ งเทพมหานคร
๑. จัดกิจกรรมให้ต่อเนื#อง
๓. นําเสนอผลงานวิจยั ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
๒. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั อย่างต่อเนื#อง
อัธยาศัย เพื#อเป็ นการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้และเผยแพร่ ผลงานวิจยั ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาเป็ นวิทยากร

๓๐
๓๐

โครงการสั งเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๓๑
๓๑

โครงการ /มาตรการ
๑๑. โครงการสร้างสรรค์คุณธรรมจริ ยธรรม
ด้วยกิจกรรมลูกเสื อ

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์
ที#ได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรม และจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ในระดับมากที#สุด (ค่าเฉลี#ย ๔.๗๙๖๑)
กิจกรรมทีส( ําคัญ
จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์คุณธรรมจริ ยธรรม ด้วยกิจกรรมลูกเสื อ
ระหว่างวันที# ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสื อเหนือเกล้า
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้แก่ ลูกเสื อ
เนตรนารี จากภาคต่าง ๆ ทัIง ๔ ภาค จํานวนรวม ๑๐๓ คน ได้มาอยูค่ ่ายพัก
แรมร่ วมกันเป็ นระบบหมู่ มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อเป็ นที#ปรึ กษาประจําทุกหมู่
ในทุกเช้ามีกิจกรรมรอบเสาธง ซึ#งเป็ นกิจกรรมเกี#ยวกับ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ การระลึกถึงผูม้ ีพระคุณ ในด้านวิชาการจัดเป็ นฐาน
กิจกรรม ในแต่ละฐานเป็ นการให้ความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ ทัIงด้านหน้าที#
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การรู ้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด
ศิลปวัฒนธรรมที#มีคุณค่าของไทย ทักษะทางการลูกเสื อเพื#อการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย ความมีจิตอาสา นอกจากนีIยงั จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
และการทํางานร่ วมกัน เป็ นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาในการอยูค่ ่ายพักแรม
อีกด้วย

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ลูกเสื อ เนตรนารี ที#เข้าร่ วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้วยกิจกรรมลูกเสื อจะได้รับความรู ้
ความเข้าใจ และทักษะในการดํารงชีวติ อยูร่ ่ วมกัน
ในสังคม อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม ได้แลกเปลี#ยน
เรี ยนรู ้ และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
เพิ#มมากขึIน ก่อให้เกิดทักษะในการนําไปใช้ในชีวติ
ประจําวัน รวมทัIงสามารถนําไปขยายผลต่อไปได้

ผู้รับผิดชอบ
สกก.

แนวทางในการพัฒนางาน
ขอเพิ#มจํานวนรุ่ นในการดําเนินงาน เพื#อขยาย
จํานวนกลุ่มเป้ าหมาย เนื#องจากการดําเนินงานตาม
โครงการนีIจะเป็ นกิจกรรมที#ช่วยสร้างความรัก
ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยได้
กิจกรรมหนึ#ง

๓๒
๓๒

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
โครงการ/มาตรการ
๑. โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา
๑.๑ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาและรอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

๓๓

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
สคบศ.
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนา
๑. หลักสูตรได้กาํ หนดมาตรฐานและขัIนตอนการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้ดาํ รงตําแหน่ง
ดําเนินการพัฒนาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาและรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน ที# ก.ค.ศ.กําหนด มีคู่มือและหลักสูตรอย่างชัดเจนจึงเกิด
คณะกรรมการการศึกษาขัIนพืIนฐาน จํานวน ๑,๙๓๘ คน สังกัดสํานักงาน
ความสะดวกและคล่องตัวในการจัดกิจกรรมตาม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๒๓๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
หลักสูตร
๒. หลักสูตรมีความสอดคล้อง ทัIง ๓ หมวด
กิจกรรมทีส( ําคัญ
หมวดที# ๑ คุณลักษณะผูอ้ าํ นวยการ/รองผูอ้ าํ นวยการที#
ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
พึงประสงค์ หมวดที# ๒ ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ และ
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการและรองผูอ้ าํ นวยการ หมวดที# ๓ การบริ หารจัดการสถานศึกษา การพัฒนา
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที# ก.ค.ศ. กําหนด แบ่งเป็ น ๒ ส่วน เน้นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
๓ ระยะดังนีI
๓. การประเมินผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส่ วนที( ๑
ที# ก.ค.ศ. กําหนดคือ ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่นอ้ ย
ระยะที# ๑ พัฒนาสมรรถนะ มี ๓ หมวด
กว่าร้อยละ ๙๐ และผลสัมฤทธิZไม่ต#าํ กว่าร้อยละ ๘๐ มี
หมวดที# ๑ คุณลักษณะผูอ้ าํ นวยการ/รองผูอ้ าํ นวยการที#พึงประสงค์
การประเมินก่อนการพัฒนา ระหว่างการพัฒนาและหลัง
มี ๖ รายวิชา ดังนีI
การพัฒนา
๑. พัฒนาสุขภาพกาย
๔. การประเมินมีทI งั การประเมินพฤติกรรมการมี
๒. พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุ นทรี ยภาพ
ส่วนร่ วมในกิจกรรม การประเมินชิIนงานเดี#ยว ชิIนงาน
๓. พัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด
กลุ่ม การศึกษาดูงาน การฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา
๔. พัฒนาเจตคติ ค่านิยม
และการจัดทํารายงาน การนําเสนอผลการแลกเปลี#ยน
๕. การเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เรี ยนรู ้ การประเมินที#หลากหลายทําให้ทาํ ให้ผเู ้ ข้ารับการ
๖. พัฒนาจิต
พัฒนามีความกระตือรื อร้น มีความตัIงใจเข้าร่ วมกิจกรรม
และเกิดความมัน# ใจในการนําความรู ้สู่การปฏิบตั ิใน
สถานศึกษา
๓๓

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
หมวดที# ๒ ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ มี ๗ รายวิชา
๑. ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
๒. ปรัชญาการจัดการศึกษา
๓. การบริ หารจัดการหลักสูตร
๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๕. การส่งเสริ มให้มีการวิจยั และการสร้างนวัตกรรมเพื#อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๖. ภาษาอังกฤษเพื#อการสื# อสาร
๗. องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
หมวดที# ๓ การบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา มี ๔ วิชา
๑. นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที#
ความรับผิดชอบของผอ./รองผอ.
๒. การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
๓. การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
๔. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที#เกี#ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที#
ผูอ้ าํ นวยการ/ รองผูอ้ าํ นวยการ
ระยะที# ๒ ฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
ส่ วนที( ๒ ระยะที# ๓ การจัดทําและนําเสนอผลงานเกณฑ์การประเมิน
๑. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. ผลสัมฤทธิZไม่ต#าํ กว่าร้อยละ ๘๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
แนวทางในการพัฒนางาน
๑. นําผลการประเมินการพัฒนาทัIง ๓ ระยะมาร่ วม
ประชุมกับส่วนราชการต้นสังกัด ร่ วมกับปรับปรุ ง
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมาก
ยิง# ขึIน
๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นําข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้ารับการพัฒนาไปปรับปรุ ง
และเป็ นแนวทางในครัIงต่อไป ดังนีI
๓. มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนา เพื#อปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื#อง
๔. มีการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั งานบริ การ
เช่น การใช้สื#ออินเตอร์เน็ต การนําข้อมูล เอกสาร
วิชาการ ภาพกิจกรรมลงในเว็บไซต์ มีการลงทะเบียน
ประวัติ เป็ นต้น
๕. กําหนดเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้หนึ#งในหลักสูตร
เรื# องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื#อการให้บริ การ
และการพัฒนาการศึกษา
๖. เผยแพร่ ผลการดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตร
ตัวอย่ างข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ#มกิจกรรมการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง
กลุ่มการสื# อสารก่อนเข้ารับการพัฒนาควรมีความชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ

๓๔
๓๔

๓๕

โครงการ/มาตรการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๒. โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร ผลการดําเนินงาน
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มีและเลื#อนเป็ น
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนา
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มี และเลื#อนเป็ น
เชี#ยวชาญ
วิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการ และรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืIนที#การศึกษา
เชี#ยวชาญ หรื อผูอ้ าํ นวยการและรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
กรุ งเทพมหานครเชี#ยวชาญ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มี
และเลื#อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการและรอง
กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืIนที#การศึกษา
ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
เชี#ยวชาญ หรื อผูอ้ าํ นวยการและรอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มี และเลื#อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการ และรอง
กรุ งเทพมหานครเชี#ยวชาญ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืIนที#การศึกษาเชี#ยวชาญ หรื อผูอ้ าํ นวยการ
และรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุ งเทพมหานครเชี#ยวชาญ
จํานวน ๘ รุ่ น มีผเู ้ ข้ารับการพัฒนาตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืIนที#
การศึกษา จํานวน ๑๑๘ คน ตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืIนที#
การศึกษา จํานวน ๑๗๕ คน รวมทัIงสิIน ๑๙๓ คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทัIงสิIนจํานวน ๑๙๓ คน คิดเป็ น ๑๐๐ % ตามมาตรฐานหลักสูตรโดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินทุกส่วนรวมกันไม่ต#าํ กว่า ร้อยละ ๘๐% จากรายการ
ประเมิน ดังนีI
๑. ประเมินการศึกษาด้วยตนเอง
๒. ประเมินการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
๓. ประเมินชิIนงาน จากกิจกรรมในหน่วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ จํานวน
๙ หน่วยการเรี ยนรู ้
๔. ประเมินการนําเสนอ (งานเดี#ยว-งานกลุ่ม)

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. หลักสูตรได้กาํ หนดมาตรฐานและขัIนตอนการ
บริ หารจัดการไว้อย่างชัดเจน ผูร้ ับผิดชอบในการ
ดําเนินการพัฒนาจึงเกิดความสะดวกและคล่องตัวใน
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
๒. หลักสูตรมีความสอดคล้องเชื#อมโยงในทุก
ส่วนของกิจกรรม ทัIงด้านหน่วยการเรี ยนรู ้ กิจกรรมใน
การพัฒนา สื# อในการพัฒนา และการประเมินในแต่ละ
กิจกรรม จึงทําให้เกิดคุณภาพในการดําเนินการพัฒนา
และผูเ้ ข้ารับการพัฒนาได้รับประสบการณ์จากการ
พัฒนาอย่างเข้มข้น มีประสิ ทธิภาพ
๓. การนําระบบการประเมินชิIนงาน และการ
ประเมินพฤติกรรมมีส่วนร่ วมในกิจกรรมแต่ละหน่วย
การเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรสามารถทําให้ผเู ้ ข้ารับการ
พัฒนาเกิดความตัIงใจและกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมตามหลักสูตร
๔. การจัดการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning
นอกจากจะสร้างความรู ้และประสบการณ์ร่วมกันแล้ว
ยังสามารถสร้างความสามัคคี ความร่ วมมือร่ วมใจ เกิด
กัลยาณมิตรขึIนภายในกลุ่มอีกด้วย

ผู้รับผิดชอบ
สคบศ.

แนวทางในการพัฒนางาน
๑. นํากระบวนการพัฒนาของหลักสูตรนีIไปเป็ น
แนวทางในการกําหนด/สร้างหลักสูตรที#มีคุณภาพใน
ครัIงต่อไป
๓๕

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๕. ประเมินผลการสรุ ปองค์ความรู ้
๖. การทดสอบผลสัมฤทธิZ
๗. ประเมินเวลาการเข้ารับการพัฒนา ไม่ต#าํ กว่า ๘๐ %

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผู้รับผิดชอบ
๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นําข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้ารับการพัฒนาไปปรับปรุ ง
และเป็ นแนวทางในครัIงต่อไป ดังนีI
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ประเด็นการเสนอให้เพิ#มเวลาในหน่วยการเรี ยนรู ้ที#
๔ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที#เกี#ยวกับ
การบริ หารจัดการและวิชาชีพ และหน่วยการเรี ยนรู ้ที#
๙ การนําเสนอการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื#อ
เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการศึกษา

๓๖
๓๖

โครงการ/มาตรการ
๒.๒ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มี
และเลื#อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการและรอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืIนที#การศึกษา
ชํานาญการพิเศษ หรื อผูอ้ าํ นวยการและรอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุ งเทพมหานครชํานาญการพิเศษ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็จสิIนตามกรอบของหลักสูตร โดยผูเ้ ข้ารับการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาและการประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มีและเลื#อนเป็ นวิทยฐานะ
ผูอ้ าํ นวยการและรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืIนที#การศึกษาชํานาญการ
พิเศษ หรื อผูอ้ าํ นวยการและรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุ งเทพมหานครชํานาญการพิเศษ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐

๓๗

กิจกรรมทีส( ําคัญ
ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัIงให้มีและเลื#อนเป็ นวิทยฐานะรองผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพืIนที#การศึกษาชํานาญการพิเศษ หรื อผูอ้ าํ นวยการ และรอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุ งเทพมหานครชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๒ รุ่ น มีผเู ้ ข้ารับการพัฒนา รุ่ นที# ๑ จํานวน ๓๖ คน รุ่ นที# ๒ จํานวน
๓๙ คน รวมทัIงสิIน ๗๕ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินทัIงสิIนจํานวน ๗๕ คน
คิดเป็ น ๑๐๐ % ตามมาตรฐานหลักสูตรโดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ทุกส่วนรวมกันไม่ต#าํ กว่า ร้อยละ ๘๐% จากรายการประเมิน ดังนีI
๑. ประเมินการศึกษาด้วยตนเอง
๒. ประเมินการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
๓. ประเมินชิIนงาน จากกิจกรรมในหน่วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ จํานวน
๗ หน่วยการเรี ยนรู ้
๔. ประเมินการนําเสนอ (งานเดี#ยว-งานกลุ่ม)
๕. ประเมินผลการสรุ ปองค์ความรู ้

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผู้รับผิดชอบ
สคบศ.
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. หลักสูตรได้กาํ หนดมาตรฐานและขัIนตอนการ
บริ หารจัดการไว้เพื#อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
อย่างชัดเจน ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาจึงไม่
อาจหลีกเลี#ยงได้ ต้องดําเนินการตามซึ#งก็เกิดความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพอสมควร
๒. หลักสูตร เน้นแบบเนืIอหา มากกว่ากรอบ
หลักสูตรของ กคศ.ที#ให้เน้นสมรรถนะ ดังนัIน ตัว
หลักสูตรจึงไม่เป็ นหลักสูตรสมรรถนะที#แท้จริ ง แต่
เป็ นหลักสูตรลูกผสม ทัIงนีIอาจเป็ นเพราะผูพ้ ฒั นา
หลักสูตรมองไม่เห็นความเชื#อมโยงและความ
สอดคล้องของการนํากรอบสมรรถนะไปสู่ตวั
หลักสูตร ส่งผลให้กระบวนการพัฒนา และทุกส่วน
ของกิจกรรม ทัIงด้านหน่วยการเรี ยนรู ้ กิจกรรมในการ
พัฒนา สื# อในการพัฒนาและการประเมินในแต่ละ
กิจกรรมมุ่งไปในทิศทางหลักสูตรเนืIอหาแบบดัIงเดิม
มากกว่าหลักสูตรแบบสมรรถนะ ซึ#งเน้นการบรรยาย
ให้ความรู ้เป็ นหลักกระบวนการประเมินผูเ้ ข้ารับการ
พัฒนาจึงเป็ นเพียงการประเมินประสบการณ์จากการ
พัฒนาอย่างเข้มข้น เท่านัIน แต่เกิดความสามารถใน
สมรรถนะที#ตอ้ งการตามกรอบที#กาํ หนดไว้หรื อไม่นI นั
ไม่มีดชั นีชI ีวดั ผลการประเมินที#ชดั เจน เนื#องจากไม่มี
การกําหนดเอาไว้
๓๗

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๖. การทดสอบผลสัมฤทธิZ
๗. ประเมินเวลาการเข้ารับการพัฒนา ไม่ต#าํ กว่า ๘๐ %

๓๘

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผู้รับผิดชอบ
๓. ระบบการประเมินชิIนงาน และการประเมิน
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมแต่ละหน่วย
การเรี ยนรู ้ตามหลักสูตร กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา
เกิดความกระตือรื อร้นและระมัดระวังในการเข้าร่ วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมให้ครบตามกรอบเวลา และจํานวน
ชิIนงานตามหลักสูตร แต่ไม่อาจบ่งชีIได้วา่ ผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนามีสมรรถนะตามกรอบที#กาํ หนดไว้หรื อไม่
เนื#องจากไม่ได้กาํ หนดระบบการประเมินสมรรถนะไว้
ชัดเจน และเครื# องมือประเมินไม่ใช่เครื# องมือประเมิน
สมรรถนะ
๔. การจัดการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning เป็ น
กิจกรรมแบบเร่ งรี บ เนื#องจากระยะเวลาพัฒนาน้อยมาก
เกินไป แต่ช่วยให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเกิดความสามัคคี
ประสานความร่ วมมือร่ วมใจ มีกลั ยาณมิตรร่ วมกันขึIน
ภายในกลุ่ม เพื#อให้กระบวนการพัฒนาทัIง ความรู ้
ประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง เสร็ จสิIนทันระยะเวลา
ตามหลักสูตร
แนวทางในการพัฒนา
๑. ปรับปรุ งหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาทัIงหมด
นีIใหม่ เพื#อให้หลักสูตรและกระบวนการพัฒนา เป็ นไป
ตามแนวทางหลักสูตรสมรรถนะ (Competency Base
Curriculum) ที#แท้จริ ง ในครัIงต่อไป
๓๘

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
๒. พัฒนาองค์ความรู ้ในการพัฒนาหลักสูตรแบบ
สมรรถนะเพื#อให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และผูเ้ กี#ยวข้อง มีความรู ้ ความสามารถเพียงพอต่อการ
พัฒนา หลักสูตร และกระบวนการของหลักสูตรที#
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและกรอบหลักสูตร
ของ กคศ.อย่างแท้จริ ง

ผู้รับผิดชอบ

ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
๑.หลักสูตรสมรรถนะ จะเริ# มต้นด้วย การสร้าง
โมเดลสมรรถนะของกลุ่มตําแหน่งที#จะพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบและชัดเจน แล้วจึงนําโมเดลสมรรถนะไปสู่
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนัIน จึงควรมีการสร้าง
โมเดลสมรรถนะของกลุ่มตําแหน่งที#จะพัฒนาไว้ให้
ชัดเจน
๒.เพื#อเพิ#มคุณภาพและประสิ ทธิภาพของหลักสูตร
จึงควรพัฒนาศักยภาพและพืIนฐานความคิดของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสามารถ ใน
การพัฒนาหลักสูตรสําหรับทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ที#
มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของ
โลกปั จจุบนั และอนาคต

๓๙
๓๙

โครงการ/มาตรการ
๓. โครงการพัฒนานักบริ หารการศึกษา
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
นักบริ หารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการจํานวน ๘๑ คน
กิจกรรมสําคัญ
๑. จัดทําหลักสูตรพัฒนานักบริ หารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นศส.ศธ.) รุ่ นที# ๒ เพื#อเสนอให้ ก.พ.รับรอง
๒. แต่งตัIงคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
๓. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานหลักสูตร
พัฒนานักบริ หารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่ นที# ๒
๔. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการหลักสูตรพัฒนา
นักบริ หารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ(นศส.ศธ.) รุ่ นที# ๒
๕. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
นักบริ หารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่ นที# ๒
ประชุมครัIงที# ๑ วันที# ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประชุมครัIงที# ๒ วันที# ๒๙
สิ งหาคม ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๖. จัดประชุมคณะกรรมการบริ หารโครงการและติดตามประเมิน
ผลหลักสูตรพัฒนานักบริ หารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นศส.ศธ.) รุ่ นที# ๒

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
-

ผู้รับผิดชอบ
สคบศ.

แนวทางในการพัฒนา
ในการบริ หารจัดการโครงการในปี งบประมาณต่อไป
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในปี งบประมาณ
โดยดําเนินการตามแผนอย่างเคร่ งครัด

๔๐
๔๐

โครงการ/มาตรการ
๔. โครงการจัดหาเครื# องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา ให้นกั เรี ยนชัIน ป.๑ (Flagship)

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
โรงเรี ยนเอกชนที#ได้รับมอบเครื# องคอมพิวเตอร์พกพา ไปแล้ว คิดเป็ น
ร้อยละ ๗๕.๑๗ ของจํานวนที#ได้รับจัดสรรในระยะที# ๑ จาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัIนพืIนฐาน
กิจกรรมสําคัญ
๑. จัดตัIงศูนย์อาํ นวยการโครงการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต)
๒. แต่งตัIงคณะกรรมการ อํานวยการโครงการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต)
๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล ทางเว็บไซต์ www.opec.go.th
เมนู OTPC NEWS
๔. จัดทําขัIนตอนการทํางานของศูนย์อาํ นวยการโครงการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต)
๕. ดําเนินการมอบเครื# องคอมพิวเตอร์พกพา ให้โรงเรี ยนเอกชน
ระยะที# ๑ ในวันที# ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรี ยนวัดโสมนัส
๖. ดําเนินการรับแจ้งและประสานงานการแจ้งซ่อมระยะเริ# มต้น
(ก่อนที# บริ ษทั . เซินเจิIนสโคป จะทําสัญญากับ บริ ษทั . ADVICE)
๗. สช. ร่ วมกับ สพป.กทม. จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
ครู เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
๘. สช.จัดอบรมวิทยากรแกนนําให้ สช.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ยะลา สงขลา นราธิวาส ปั ตตานีและสตูล

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. โรงเรี ยนเอกชนต้องให้ความสนใจและติดตาม
ข่าวสารเกี#ยวกับการมอบเครื# องคอมพิวเตอร์พกพา
อย่างใกล้ชิด
๒. โรงเรี ยนให้ความสําคัญกับการอบรมการใช้
เครื# องคอมพิวเตอร์พกพา สําหรับครู ป.๑
๓. ไม่สามารถกําหนดเวลาจัดสรรเครื# อง
คอมพิวเตอร์พกพาได้ เนื#องจาก สพฐ. เป็ นหน่วยงานที#
รับผิดชอบในการจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ
สช.

แนวทางในการพัฒนางาน
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน และปั ญหาอุปสรรคเพื#อ
ดําเนินการแก้ไขปั ญหาต่อไป

๔๑
๔๑

โครงการ/มาตรการ
๕. โครงการเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในพืIนที#กลุ่ม
จังหวัด
๕.๑ โครงการมหกรรมการศึกษา
ประเพณี วัฒนธรรม เพื#อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สํานักบริ หารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาที# ๗

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนร่ วมงานมากกว่า ๒,๐๐๐ คน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็ นร้อยละ ๙๐.๔๐
กิจกรรมทีส( ําคัญ
โครงการมหกรรมการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื#อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สํานักบริ หารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๗
มีการดําเนินงาน ดังนีI
๑. ก่อนการดําเนินงานตามโครงการ
๑.๑ จัดทําโครงการ
๑.๒ แต่งตัIงคณะกรรมการจัดกิจกรรม สบย.๗
๑.๓ จัดทําประกาศ สบย.๗
๑.๔ จัดประชุม ๒ ครัIง เพื#อเตรี ยมความพร้อมก่อนการดําเนินงาน
ตามโครงการ โดยครัIงที# ๑ วันที# ๘ มิ.ย. ๕๕ ครัIงที# ๒
วันที# ๑๒ ก.ค. ๕๕ และประชุมแบบไม่เป็ นทางการประมาณ ๑๐ ครัIง
๑.๕ ประสานงานและขอความร่ วมมือในเรื# องต่าง ๆ /มอบหมายงาน
๑.๖ สํารวจความพร้อมของกิจกรรมโครงการ
๑) กิจกรรมขัIนตอนการดําเนินงานพิธีเปิ ด
๒) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑) มีการพัฒนาความก้าวหน้าเกี#ยวกับกิจกรรม
อาเซียนระหว่างนักเรี ยน นักศึกษา สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ทัIงภาครัฐ และเอกชน
๒) การแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันของหน่วยงาน
สถานศึกษา การพัฒนาความพร้อมเพื#อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘
๓) การติดต่อประสานงานเป็ นหัวใจสําคัญใน
การดําเนินงานให้ประสบความสําเร็ จ

ผู้รับผิดชอบ
สบย.๗

แนวทางในการพัฒนางาน
๑) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดกิจกรรมในลักษณะ
ของการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม การแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้
เกี#ยวกับอาเซียนอย่างต่อเนื#อง
๒) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการติดตาม
ความก้าวหน้า ในการดําเนินงานเกี#ยวกับอาเซียน
ของหน่วยงาน สถานศึกษาอย่างต่อเนื#อง และจริ งจัง
๓) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดเวทีให้นกั เรี ยน
นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในกิจกรรมเกี#ยวกับ
อาเซียนอย่างต่อเนื#อง

๔๒
๔๒

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๓) กิจกรรมการแสดงประเพณี วัฒนธรรม
๔) กิจกรรมการโต้วาที
๕) กิจกรรมการแข่งขันตอบปั ญหาอาเซียน
๖) กิจกรรมประกวดการแต่งกายอาเซียน
๗) กิจกรรมพิธีปิด
๑.๗ การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ เชิญหน่วยงานทัIงภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงานสถานศึกษา และถ่ายทอดสดการจัดงานทาง
สถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิ#นทาง HOME NEWS
๑.๘ งบประมาณดําเนินการ จาก สป.ศธ. จํานวน ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
๑.๙ การติดตามและประเมินผล แยกเป็ น ๓ ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง
และสิIนสุดโครงการ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบ

๔๓
๔๓

โครงการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านคุณภาพการศึกษาเพือ( เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนในพืนJ ทีก( ลุ่มจังหวัด (สบย.๗)

๔๔
๔๔

๔๕
๔๕

โครงการ/มาตรการ
๕.๒ โครงการมหกรรมการศึกษาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม เพื#อเข้าสู่แนวทางการจัด
การศึกษา ร่ วมกับประชาคมอาเซียน

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และประชาชนและผูเ้ ข้ามาเยีย# มชม จํานวน
๑. ผูเ้ ข้าร่ วมงานมหกรรมการศึกษาประเพณี
๑๗๕ คน และมีความพึงพอใจในการเข้าชมงานมหกรรมการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมฯ มีความรู ้ความเข้าใจ และรู ้จกั
วัฒนธรรม ร้อยละ ๙๒
การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึIน
๒. หากงบประมาณในการจัดงานเพียงพอจะ
กิจกรรมทีส( ําคัญ
สามารถนําสถานศึกษาที#ประสบความสําเร็ จใน
๑. จัดนิทรรศการ
การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. การแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของประเทศที#เป็ นสมาชิกอาเซียน
แนวทางการพัฒนางาน
๓. จัดเวทีเสวนาทางวิชาการของนักศึกษาประเทศอาเซียน
ขยายผลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ประชาชน
ทัว# ไปได้เรี ยนรู ้และรับทราบเพื#อเตรี ยมความพร้อมให้
ทันประเทศเพื#อนบ้าน

ผู้รับผิดชอบ
สบย. ๙

๔๖
๔๖

โครงการมหกรรมการศึกษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เพื(อเข้ าสู่ แนวทางการจัดการศึกษา ร่ วมกับประชาคมอาเซียน

๔๗
๔๗

โครงการ/มาตรการ
๕.๒ โครงการความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยต่อการให้บริ การในการอบรมพัฒนา
บุคลากรสถานศึกษานําร่ องเพื#อเตรี ยมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพืIนที#
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ#ังอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ของสํานักบริ หาร
ยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑
ประจําปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

๔๘

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผู้รับผิดชอบ
สบย.๑๑
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูร้ ับบริ การตามโครงการความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ต่อการให้
๑.ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน
บริ การในการอบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษานําร่ อง เพื#อเตรี ยมความพร้อม และบุคลากรผูท้ ี#เกี#ยวข้อง นักเรี ยน นักศึกษา มีความรู ้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพืIนที#กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ#ังอ่าวไทย และ
ความเข้าใจ มีทกั ษะ ประสบการณ์ และได้เรี ยนรู ้
พืIนที#กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ของสํานักบริ หารยุทธศาสตร์
เกี#ยวกับประเทศอาเซียนเพื#อรองรับการรวมกลุ่มของ
ประเทศอาเซียนเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยจําแนกเป็ น ๒ กลุ่มดังนีI
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.กลุ่มผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน
๒. ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน
และบุคลากรที#เกี#ยวข้องมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๔.๖๐
และบุคลากรผูเ้ กี#ยวข้อง นักเรี ยน นักศึกษา ที#เข้าร่ วม
๒. กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.
โครงการมีความตระหนักและเตรี ยมพร้อมใน
การพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน และนักศึกษาให้มี
กิจกรรมทีส( ําคัญ
ทักษะที#เหมาะสมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้
๑. จัดทํารายละเอียดและขออนุมตั ิโครงการฯ
อย่างยัง# ยืน
๒. แต่งตัIงคณะกรรมการโครงการความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๓. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที#เข้าร่ วม
ต่อการให้บริ การในการอบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา
โครงการได้เป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาบุคลากร
นําร่ อง เพื#อเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพืIนที#กลุ่ม
และผูเ้ รี ยนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพืIนที#กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ#ังอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ของสํานัก
จังหวัดภาคใต้ฝ#ังอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่มจังหวัดภาคใต้
บริ หารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจําปี งบประมาณ
ชายแดน
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. จัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ
๓. จัดทําหนังสื อถึงหน่วยงาน/ สถานศึกษาเชิญกลุ่มเป้ าหมายเข้ารับ
ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการให้บริ การ
การอบรมฯ
ในการอบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษานําร่ องเพื#อ
๔. จัดทําเครื# องมือในการเก็บข้อมูลเพื#อประเมินผลความพึงพอใจของ
เตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผูร้ ับบริ การในการอบรมพัฒนาบุคลากรฯ จํานวน ๒ ชุด(ของผูบ้ ริ หาร ๑ ชุด ในพืIนที#กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอ่าวไทย และพืIนที#กลุ่ม
#
และของนักเรี ยน นักศึกษา ๑ ชุด)
๔๘

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๕. จัดทําเอกสารรายงานการอบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษานําร่ อง
เพื#อเตรี ยมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพืIนที#กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ#ัง
อ่าวไทย และพืIนที#กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ของสํานักบริ หารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๕๐ เล่ม ได้ส่งไปยังหน่วยงาน/ สถานศึกษาที#เกี#ยวข้องจํานวน ๔๕ เล่ม
และรายงานผลทาง Web site ด้วย

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ของสํานักบริ หารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

๔๙

แนวทางในการพัฒนางาน
- สํานักบริ หารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
ที# ๑๑ สามรถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการนําเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื#อการอบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา
นําร่ องเพื#อเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
- ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
หน่วยงานที#เกี#ยวข้องควรกําหนดให้มีกิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรเพื#อเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื#อง
- กระทรวงศึกษาธิการ ควรสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
เกี#ยวกับอาเซียน จัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการมีการสนับสนุนเทคโนโลยี ICT และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื#องสมํ#าเสมอ
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากกลุ่มเป้ าหมาย
๑. กลุ่มผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ผสู ้ อน และบุคลากรที#เกี#ยวข้อง
-ทุกพืIนที#จงั หวัดที#รับผิดชอบ จัดอบรมบ่อยๆ
ให้กว้างขวางไปเรื# อยๆ ควรมีการประเมินโครงการ
และการรายงานอย่างเป็ นรู ปธรรม และต่อเนื#อง
๔๙

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ทุกภาคเรี ยนของโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ปี ละ ๑ ครัIง
- ให้สถานศึกษาหรื อหน่วยราชการที#เกี#ยวข้อง
ศูนย์ ASEAN ไว้บริ การประชาคม
๒. กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา
- อยากให้มีการเข้าค่ายสร้างความสัมพันธ์
ทํากิจกรรมแลกเปลี#ยนความรู ้กบั นักเรี ยน นักศึกษา
กับประเทศกลุ่มอาเซียน
- เพิ#มระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านีI
- ให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประเทศ
เพื#อนบ้าน และศึกษาแลกเปลี#ยนวัฒนธรรม
- จัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน และอบรม
ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ

๕๐
๕๐

โครงการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านคุณภาพการศึกษาเพือ( เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนในพืนJ ทีก( ลุ่มจังหวัด (สบย.๑๑)

ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษานําร่ องเพือ# เตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ

๕๑
๕๑

ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสถานศึกษานําร่ องเพื#อเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ

๕๒
๕๒

โครงการ/มาตรการ
๖. โครงการขับเคลื#อน กศน.ไทย ก้าวไกล
สู่อาเซียน

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
มีเอกสารยุทธศาสตร์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
๑. ช่วงเวลาการจัดประชุมตรงกันหลายหน่วยงาน
อัธยาศัยเพื#อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสํานักงาน กศน. ซึ#งจัดพิมพ์ ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมหลายรายไม่สามารถเข้าร่ วม
และเผยแพร่ สู่ผปู ้ ฏิบตั ิ
การประชุมได้ตลอด ๓ วัน
- ภาษาเขมรเพื#อการสื# อสาร จํานวน ๔,๐๐๐ เล่ม
๒. เนืIอหาเกี#ยวกับอาเซียนเป็ นประเด็นที#ได้รับ
- ภาษาลาวเพื#อการสื# อสาร จํานวน ๓,๕๐๐ เล่ม
ความสนใจอย่างกว้างขวาง วิทยากรที#เชิญมาบรรยาย
กิจกรรมสําคัญ
ควรเป็ นผูม้ ีองค์ความรู ้ดา้ นอาเซียนที#เกี#ยวข้องกับ
๑. จัดอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื# องการจัดทํายุทธศาสตร์ การศึกษาเป็ นอย่างดี
การขับเคลื#อน กศน. ไทย สู่อาเซียน ระหว่าง วันที# ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
แนวทางในการพัฒนางาน
ณ โรงแรมมิราม่า กรุ งเทพมหานคร มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทัIงสิIน ๕๒ คน
๑.๑ การอบรมสัมมนา ได้เชิญวิทยากรพิเศษ คือ ผศ.ดร.อัทธ์
๑. ต้องมีการประสานแผนระหว่างหน่วยงานใน
พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยาย
การจัดประชุม
เรื# องยุทธศาสตร์เชิงรุ กในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพื#อเตรี ยมความพร้อม
๒. ต้องมีการติดตามผลการนําแผนสู่การปฏิบตั ิ
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นขัIนตอนในช่วงระยะเวลาที#
๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ได้ระดมความคิดเห็นผูเ้ ข้าร่ วม
กําหนด
ประชุมจากกลุ่ม/อําเภอ ศูนย์ส่วนกลาง สถาบันฯ ภาค สํานักงาน กศน.
จังหวัด กศน.เขต/ อําเภอ สถานศึกษาขึIนตรง และผูแ้ ทนหน่วยงานเครื อข่าย
และร่ วมกันประชุมกลุ่มย่อย เพื#อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ให้เป็ นที#
ยอมรับของทุกฝ่ ายที#เกี#ยวข้อง
๒. จัดทําต้นร่ างเอกสารยุทธศาสตร์การจัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื#อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสํานักงาน กศน.

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

๕๓
๕๓

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๓. เวียนเอกสารต้นร่ างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ปรับแก้ไข
๔. ปรับเอกสารยุทธศาสตร์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื#อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสํานักงาน กศน.
๕. จัดพิมพ์ และเผยแพร่ “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื#อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสํานักงาน
กศน.” โดยเผยแพร่ ไปยัง กลุ่ม/ ศูนย์ส่วนกลาง สถาบัน กศน.ภาค สํานักงาน
กศน.จังหวัด กศน.เขต/ อําเภอ ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดเฉลิมราช
กุมารี ทัว# ประเทศ เพื#อนําแผนสู่การปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลสําเร็ จต่อไป

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบ

๕๔
๕๔

นโยบายด้ านองค์ การ
โครงการ/มาตรการ
๑. โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและ
การป้ องกันการทุจริ ตของสํานักงาน กศน.

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามมาตรการป้ องกันการทุจริ ตของ
สํานักงาน กศน.ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระดับ ๕

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. ผูบ้ ริ หารหน่วยงานมอบหมายผูแ้ ทนเข้าร่ วม
โครงการ
๒. ระยะเวลาน้อย

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

กิจกรรมสําคัญ
แนวทางในการพัฒนางาน
จัดโครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและการป้ องกันการทุจริ ต
ของสํานักงาน กศน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที#
๑. ผลักดันให้ผบู ้ ริ หารหน่วยงาน เข้าร่ วมโครงการ
๒๘ – ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จังหวัดนครนายก
๒. ขยายเวลาการจัดโครงการ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจํานวน ๒๕ คน โดยผ่านกระบวนการ ดังนีI
๑. จัดทํารายละเอียดและขอข้อมูลเพื#ออนุมตั ิโครงการ
๒. แต่งตัIงคณะทํางานจัดทําดัชนีชI ีวดั ความโปร่ งใสและส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมของสํานักงาน กศน.
๓. ประชุมคณะทํางานโครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและการ
ป้ องกันการทุจริ ตของสํานักงาน กศน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระหว่างวันที# ๒๘ – ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท
จังหวัดนครนายก

๕๕
๕๕

โครงการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของสํ านักงาน กศน.

๕๖
๕๖

โครงการ/มาตรการ
๒. โครงการส่งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ราชการและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตาม
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที#ดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการ คิดเป็ น
ร้อยละ ๘๗.๖๐
กิจกรรมทีส( ําคัญ
การสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ น
การดําเนินกิจกรรมที#ส่งเสริ มและผลักดันให้การปฏิบตั ิงานตามตัวชีIวดั ในคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการมีผลสัมฤทธิZสูงขึIน ซึ#งมีกิจกรรมสําคัญ ดังนีI
๑. แต่งตัIงคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ สป. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื#อวันที# ๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕ เพื#อ
กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามแนวทางที#
สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด
๒. ให้บริ การคลินิกให้คาํ ปรึ กษาการพัฒนาระบบราชการแก่บุคลากร สป.
ที#รับผิดชอบการดําเนินงานตามคํารับรองฯทัIงส่วนกลางและภูมิภาค โดยการไป
รับรู ้ รับฟังปั ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทัIงสร้างความเข้าใจโดยการ
ให้ความรู ้ คําแนะนํา

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. การมีคณะกรรมการและคณะทํางาน
ติดตามผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นประโยชน์ต่อ
สป. ในการเร่ งรัด ติดตามให้การปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองเป็ นไปตามกรอบและแนวทางการ
พัฒนาระบบราชการ ซึ#งจะส่งผลให้การปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองมีผลสัมฤทธิZสูงขึIน
๒. การสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการใน
ลักษณะการให้บริ การคลินิกให้คาํ แนะนําจะมี
ประโยชน์ต่อบุคลากรมาก เพราะสามารถเจาะลึก
ปั ญหารายละเอียดที#แต่ละสํานักมีและให้คาํ ปรึ กษา
ได้ตรงประเด็น และถือเป็ นการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้
การทํางานร่ วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สํานักและบุคลากรมีความเข้าใจการพัฒนาระบบ
ราชการและร่ วมมือแก้ไขปั ญหาที#เกิดขึIน

ผู้รับผิดชอบ
กพร.

แนวทางในการพัฒนางาน
๑. สร้างความตระหนักแก่บุคลากร สป.ว่า
การพัฒนาระบบราชการเป็ นบทบาทหน้าที#ของ
หน่วยงานในการเพิ#มประสิ ทธิภาพองค์กร จําเป็ น
ต้องศึกษาทําความเข้าใจอย่างชัดเจน

๕๗
๕๗

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
๒. เน้นการสื# อสารสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงานในการพัฒนา
ระบบราชการ เพื#อผลสัมฤทธิZที#สูงขึIนและป้ องกัน
การผิดพลาดจากการดําเนินงานที#ไม่เป็ นไปตาม
กรอบและเกณฑ์การประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

๕๘
๕๘

โครงการส่ งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีด( ี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๙
๕๙

โครงการ/มาตรการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๓. โครงการ พัฒนา เผยแพร่ ติดตามและบังคับ ผลการดําเนินงาน
ใช้กฎหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕
๓.๑ กิจกรรม เสริ มสร้างพัฒนาวินยั ข้าราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๒ กิจกรรม ส่งเสริ ม เผยแพร่ การบังคับใช้
กฎหมาย (การอบรมความรู ้ดา้ นกฎหมาย
เรื# อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที#)

กิจกรรมทีส( ําคัญ
- แต่งตัIงคณะทํางานวิเคราะห์หลักสูตร และคณะทํางานจัดทําแบบทดสอบ
ก่อน/หลังการอบรม
- จัดทําหลักสูตร และแบบทดสอบก่อน/หลังการอบรม
- จัดอบรมกิจกรรมเสริ มสร้างพัฒนาวินยั ข้าราชการ
- รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างพัฒนาวินยั ข้าราชการ
ผลการดําเนินงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมรับการอบรมมีความรู ้ เรื# อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที#
และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็ น ร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมทีส( ําคัญ
- จัดฝึ กอบรมความรู ้ เรื# อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที# จํานวน ๓
ครัIง โดยดําเนินการร่ วมกับศูนย์เครื อข่ายในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดเชียงใหม่ มีผเู ้ ข้ารับการอบรมจํานวน ๑๘๐ คน
- กระบวนการอบรมมีดงั นีI
- การอบรมความรู ้โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- จัดการทดสอบความรู ้ก่อน และหลังการอบรม

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
การจัดกิจกรรมควรจัดต้นงบประมาณ เพราะ
ใกล้สิIนปี งบประมาณหน่วยงานจะส่งข้าราชการ
เข้ารับการอบรมน้อยไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที#ตIงั ไว้

ผู้รับผิดชอบ
สน.

แนวทางในการพัฒนา
ควรส่งข้าราชการพลเรื อนทุกคนเข้ารับการ
อบรมในเรื# องวินยั ข้าราชการ
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
-

สน.

แนวทางในการพัฒนา
๑. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความตัIงใจในการเรี ยนรู ้
๒. ระยะเวลาการอบรมไม่เพียงพอ
๓. ควรเพิ#มระยะเวลาการอบรมให้เหมาะสม
๔. ควรจัดการอบรมร่ วมกับศูนย์เครื อข่ายอื#นๆ
เพิ#มเติมสําหรับปี งบประมาณใหม่

๖๐
๖๐

๖๑
๖๑

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบ

๓.๓ กิจกรรม การศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนา
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื#นที#เกี#ยวข้อง
และกิจกรรมติดตาม ประเมินผลการบังคับใช้
กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดําเนินงาน
๑. ได้ทราบถึงสภาพปั ญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที#แก้ไขเพิ#มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที#แก้ไขเพิ#มเติม
๒. ได้รับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที#แก้ไขเพิ#มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที#แก้ไขเพิ#มเติม
๓. ได้ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคหรื อข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
กําหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ได้รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี#เกี#ยวข้องหรื อผูอ้ ยูภ่ ายใต้
บังคับกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ และประชาชนโดยทัว# ไป

บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีความสนใจเกี#ยวกับ
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการทัIงใน
ส่วนกลางและเขตพืIนที#การศึกษา
๒. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ น
ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง
และนักเรี ยนมีความห่วงใยและสนใจเกี#ยวกับ
ความประพฤติและการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา

สน.

แนวทางในการพัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการนําข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้ าหมายที#ได้รับฟัง
ความคิดเห็น มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
แก้ไขกฎหมายต่อไป

กิจกรรมสําคัญ
๑. กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที#แก้ไขเพิ#มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที#แก้ไขเพิ#มเติม
๒. กิจกรรมติดตามประเมินผลการบังคับใช้ ประกอบด้วยกฎกระทรวง
กําหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๖๒
๖๒

โครงการ/มาตรการ
๓.๔ กิจกรรม ส่งเสริ มการใช้กระบวนการ
สันติวธิ ีในส่วนราชการและสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

ผลการดําเนินงาน
๑. ได้ทราบสภาพปั ญหาความขัดแย้ง และการใช้ความรุ นแรงในสถานศึกษา
๒. ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนมีความรู ้เข้าใจ และสามารถจัดการความขัดแย้ง
และความรุ นแรงด้วยกระบวนการไกล่เกลี#ยได้อย่างถูกต้อง
๓. จํานวนสถิติความขัดแย้งและการใช้ความรุ นแรงในสถานศึกษาลดลง

บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. ปั ญหาความขัดแย้งที#เกิดขึIนในโรงเรี ยน
ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาการทะเลาะวิวาท
๒. นักเรี ยนในระดับชัIนประถมและมัธยม
สามารถทําหน้าที#ผไู ้ กล่เกลี#ยในสถานศึกษาได้โดย
ครู ตอ้ งทําหน้าที#ในการสนับสนุน และสร้าง
กิจกรรมทีส( ําคัญ
ความมัน# ใจในการทําหน้าที#ให้แก่นกั เรี ยน
๑. จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี#ยโดยเพื#อนนักเรี ยนให้แก่สถานศึกษา
๓. ความสําเร็ จในการนํากระบวนการไกล่เกลี#ย
นําร่ อง จังหวัดเชียงราย จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดจันทบุรี
มาใช้ในสถานศึกษาขึIนอยูก่ บั ความตัIงใจจริ งของ
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสถานศึกษานําร่ องและ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที#จะนํากระบวนการดังกล่าว
สถานศึกษาต้นแบบ
ไปใช้
๓. ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมฯ
๔. กระบวนการไกล่เกลี#ยในสถานศึกษา
สามารถนําไปบูรณาการกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี

ผู้รับผิดชอบ
สน.

๖๓

แนวทางในการพัฒนา
๑. พัฒนาครู แกนนําในการเป็ นวิทยากรการ
บรรยายให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนในเรื# องเทคนิคการ
ไกล่เกลี#ย
๒. จัดทําคู่มือ“การไกล่เกลี#ยโดยเพื#อนนักเรี ยน”
๓. จัดทํา MOU ระหว่างสถานศึกษานําร่ องกับ
ศาลยุติธรรมในเขตพืIนที#
๔. จัดระบบการบริ หารงานไกล่เกลี#ยใน
สถานศึกษา
๖๓

โครงการ/มาตรการ
๔. โครงการสัมมนาระบบ e-office
๔.๑ โครงการอบรมทบทวนการใช้งานระบบ
สารบรรณ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความสนใจที#จะเรี ยนรู ้
๒. ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็ นลูกจ้างไม่
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้

ผู้รับผิดชอบ
ศทก.

กิจกรรมทีส( ําคัญ
แนวทางในการพัฒนางาน
จัดการอบรมเพิ#มทักษะและทบทวนให้กบั เจ้าหน้าที#ธุรการสํานักหรื อ
เจ้าหน้าที#ธุรการกลุ่มทุกคนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)
๑. ควรขยายผลจัดอบรมให้กบั หน่วยงานใน
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน
ส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จํานวน ๓ รุ่ น รวมผูเ้ ข้ารับการอบรม
๒. นําปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
๑๐๐ คนโดยมีกระบวนการการอบรมดังนีI
ไปปรับปรุ งเพื#อพัฒนาระบบต่อไป
๑. ดําเนินการอบรมโดยการบรรยาย
๒. ฝึ กการปฏิบตั ิใช้ระบบตามที#วทิ ยากรบรรยายทุกฟังก์ชนั#
๓.ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแจ้งปั ญหาในการใช้งาน และแจ้งความต้องการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๖๔
๖๔

โครงการ/มาตรการ
๔.๒ โครงการอบรมทบทวนการใช้งานระบบ
การลา

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความสนใจที#จะเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ
ศทก.

แนวทางในการพัฒนางาน
กิจกรรมทีส( ําคัญ
๑.ควรขยายผลจัดอบรมให้กบั หน่วยงานใน
จัดการอบรมเพิ#มทักษะและทบทวนการใช้ระบบการลาและเพิ#มเติมในเรื# องแนว ส่วนภูมิภาค
ปฏิบตั ิในการใช้ระบบการลาให้กบั เจ้าหน้าที# Admin ระบบการลาของ
๒.นําปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้
ทุกสํานัก ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) สํานักงานส่งเสริ มการศึกษา ระบบไปปรับปรุ งเพื#อพัฒนาระบบต่อไป
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
เอกชน จํานวน ๓ รุ่ น รวมผูเ้ ข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน
โดยมีกระบวนการการอบรมดังนีI
๑. ดําเนินการอบรมโดยการบรรยาย
๒. ฝึ กการปฏิบตั ิใช้ระบบตามที#วทิ ยากรบรรยายทุกฟังก์ชนั#
๓.ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแจ้งปั ญหาในการใช้งาน และแจ้งความต้องการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๖๕
๖๕

โครงการ/มาตรการ
๔.๓โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมทีส( ําคัญ
จัดการอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั หัวหน้า
กลุ่มบริ หารงานบุคคลหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายที#ได้รับมอบหมายให้มีสิทธิZบริ หาร
จัดการระบบเอกสารภายในหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน ๒ รุ่ น รวมผูเ้ ข้ารับการอบรม ๖๐ คน โดยมีกระบวนการการอบรมดังนีI
๑. ดําเนินการอบรมโดยการบรรยาย
๒. ฝึ กการปฏิบตั ิใช้ระบบตามที#วทิ ยากรบรรยายทุกฟังก์ชนั#
๓.ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแจ้งปั ญหาในการใช้งาน และแจ้งความต้องการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการใช้งาน

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความสนใจที#จะเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ
ศทก.

แนวทางในการพัฒนางาน
๑.ควรขยายผลจัดอบรมให้กบั หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค
๒.นําปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
ไปปรับปรุ งเพื#อพัฒนาระบบต่อไป

๖๖
๖๖

โครงการ/มาตรการ
๔.๔ โครงการอบรมทบทวนการใช้งานระบบ
การขอใช้หอ้ งประชุมและการใช้รถ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความสนใจที#จะเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ
ศทก.

แนวทางในการพัฒนางาน
กิจกรรมทีส( ําคัญ
๑.ควรขยายผลจัดอบรมให้กบั หน่วยงานใน
จัดการอบรมเพิ#มทักษะและทบทวนการใช้ระบบงานการขอใช้หอ้ งประชุม
ส่วนภูมิภาค
และเพิ#มเติมในเรื# องแนวปฏิบตั ิในการใช้ระบบการขอใช้หอ้ งประชุมและการใช้รถ
๒.นําปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
ให้กบั เจ้าหน้าที#ที#ดูแลห้องประชุมและเจ้าหน้าที#ที#ดูแลยานพาหนะทุกคน ใน
ไปปรับปรุ งเพื#อพัฒนาระบบต่อไป
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
๒ รุ่ น รวมผูเ้ ข้ารับการอบรม ๘๐ คน โดยมีกระบวนการการอบรม ดังนีI
๑. ดําเนินการอบรมโดยการบรรยาย
๒. ฝึ กการปฏิบตั ิใช้ระบบตามที#วทิ ยากรบรรยายทุกฟังก์ชนั#
๓.ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแจ้งปั ญหาในการใช้งาน และแจ้งความต้องการเพิ#มเติม
เพื#อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๖๗
๖๗

โครงการ/มาตรการ
๔.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที#ปฏิบตั ิงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

๖๘

ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการสัมมนาสามารถนําองค์ความรู ้ที#ได้รับจากการศึกษาดูงานมาแบ่งปัน ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาให้ความสนใจมาก ได้รับ
ความรู ้ภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื#อเพิ#มประสิ ทธิผลขององค์กร
ความรู ้จากการศึกษาดูงานและการรับฟังวิทยากร
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที#ปฏิบตั ิงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
บรรยาย
เป้ าหมายผูเ้ ข้ารับการสัมมนาไม่ครอบคลุม
กิจกรรมทีส( ําคัญ
สาเหตุจากงบประมาณไม่เพียงพอ
จัดบรรยายให้ความรู ้กบั บุคลากรในด้านการบริ หารจัดการระบบสํานักงาน
แนวทางในการพัฒนางาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ศึกษาดูงานทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย
จากหน่วยงานภาครัฐ เปิ ดโลกทัศน์และวิสยั ทัศน์ของบุคลากรต่อการเปลี#ยนแปลง
๑.ควรขยายผลจัดสัมมนาให้ครอบคลุมกับ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสารสนเทศในยุคปัจจุบนั ผูเ้ ข้าร่ วม
หน่วยงานที#เกี#ยวข้อง
สัมมนาประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ(เดิม)สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอก
๒.นําปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน ๔๐ คน โดยมีกระบวนการการสัมมนา
ไปปรับปรุ งเพื#อพัฒนาระบบต่อไป
ดังนีI
๑ ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
นครปฐม
๒. บรรยาย เรื# อง การบริ หารจัดการสํานักงาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
กาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) นครปฐม
๓. บรรยาย เรื# อง การบริ หารจัดการ e-officeในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา
ธิการ โดยเชิญวิทยากรที#มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการสํานักงานจาก
หน่วยงานเอกชน
๔.แบ่งกลุ่มย่อยอภิปราย เรื# อง ความพึงพอใจในการใช้ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สป.
๕.นําเสนอผลการอภิปราย สรุ ปผลการอภิปราย
๖.ทําแบบสอบถามเรื# องความพึงพอใจในการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) สป.

ผู้รับผิดชอบ
ศทก.

๖๘

โครงการ/มาตรการ
๕. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการ
ครู และบุคคลากรทางการศึกษา

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
จัดทําระบบฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ คือ ระบบทะเบียนประวัติ
ก.พ.๗ อิเล็กทรอนิกส์
๑. มีการออกระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้วนั ที# ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. มีการวางระบบการเชื#อมโยงข้อมูลระหว่างสํานักงานเขตพืIนที#การศึกษา/
ส่วนราชการกับสํานักงาน ก.ค.ศ.

๖๙

๓. มีการปรับปรุ งข้อมูลให้สมบูรณ์ ทันสมัย
๓.๑ ชื#อ-นามสกุลและหมายเลขประจําตัวประชาชน *เพิ#มข้อมูลเลข
ประจําตัวประชาชน
๓.๒ วัน เดือน ปี เกิด
๓.๓ หมู่โลหิต *เพิ#มรายการ
๓.๔ ชื#อ- นามสกุล บิดา
๓.๕ ชื#อ- นามสกุล มารดา
๓.๖ ชื#อ- นามสกุล คู่สมรส
๓.๗ วันบรรจุ * เปลี#ยนแปลงชื#อ
๓.๘ วันครบเกษียณอายุ
๓.๙ ที#อยู่ *เพิ#มรายการ (เดิม เป็ นข้อมูลที#บนั ทึกในแฟ้ มประวัติ)
๓.๑๐ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ *เพิ#มรายการ
๓.๑๑ ประวัติการศึกษา *เปลี#ยนแปลงชื#อ และรายละเอียดที#ตอ้ งบันทึก
๓.๑๒ เครื# องราชอิสริ ยาภรณ์/ เหรี ยญตรา *เพิ#มรายการ (เดิม เป็ น
ข้อมูลที#บนั ทึกในแฟ้ มประวัติ)

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบ
กคศ.

-มีการออกระเบียบเพิ#มเติมตามที# ก.ค.ศ.
กําหนดในระเบียบดังกล่าว และจัดทําคู่มือ
ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ.
-พัฒนาระบบ สามารถปรับปรุ งข้อมูลได้ใน
ระดับเขตพืIนที#/ สถานศึกษา สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบผ่านระบบ Internet
- ปรับปรุ งข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษารายบุคคลให้เป็ นปัจจุบนั โดยมี
ระบบสนับสนุนการบริ หารงานบุคคล เช่น ระบบ
เลื#อนเงินเดือน ระบบย้าย เป็ นต้น

๖๙

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมที#สาํ คัญ
๓.๑๓ จํานวนวันหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครัIง/วัน) *เพิ#ม
รายการ (เดิม เป็ นข้อมูลที#บนั ทึกในแฟ้ มประวัติ)
๓.๑๔ ประวัติการฝึ กอบรม และปฏิบตั ิงานวิจยั *เพิ#มรายการ (แยก
ออกจากรายการประวัติการศึกษา)
๓.๑๕ ประวัติการดูงาน *เพิ#มรายการ (แยกออกมาจากรายการ
ประวัติ การศึกษา)
๓.๑๖ ความสามารถพิเศษ *เพิ#มรายการ
๓.๑๗ การปฏิบตั ิราชการ *เพิ#มรายการ
๓.๑๘ การได้รับโทษทางวินยั และการล้างมลทิน *เปลี#ยนแปลงชื#อ
และรายละเอียดที#ตอ้ งบันทึก
๓.๑๙ วันที#ได้ประจําปฏิบตั ิหน้าที#อยูใ่ นเขตที#ได้มีประกาศใช้
กฎอัยการศึก *เปลี#ยนแปลงชื#อ
๓.๒๐ ตําแหน่ง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน *เปลี#ยนแปลงชื#อ
และรายละเอียดที#ตอ้ งบันทึก
๔. ปรับปรุ งระบบสารสนเทศเพือ# การบริ หารสมรรถนะ ของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทัIงระบบประกอบด้วย ๔ ระบบ
๔.๑ ระบบเลื#อนเงินเดือน

๔.๒ ระบบตรวจสอบคําสัง#

บทเรี ยนที#ได้รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

ผูร้ ับผิดชอบ

๗๐

-นําไปใช้ในการเลื#อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ
สพฐ. และควรนําไปใช้กบั ส่วนราชการอื#น
- นําระบบตรวจสอบคําสัง# มาใช้ตรวจสอบ
คําสัง# ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที#ผา่ นมาของ สพฐ. โดยใช้คู่ขนานกับการ
ตรวจด้วยมือ ควรตรวจสอบคําสัง# ทุกคําสัง# ผ่าน
ระบบก่อน
๗๐

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมที#สาํ คัญ
๔.๓ ระบบรับรองข้อมูล

๔.๔ ระบบสารสนเทศการบริ หารงานบุคคล

บทเรี ยนที#ได้รับ/แนวทางในการพัฒนางาน

ผูร้ ับผิดชอบ

- มีระบบรับรองข้อมูลเพื#อให้เจ้าของ
ประวัติได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลควร
ตรวจสอบปี ละ ๒ ครัIง
- มีเว็บไซต์สาํ หรับบริ การเกี#ยวกับข้อมูลของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และบริ การเกี#ยวกับการบริ หารงานบุคคล
สําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับ
กระทรวง

๗๑
๗๑

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน
โครงการ/มาตรการ
๑. โครงการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร และบุคลากร
ในสังกัดสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินการ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ/ กิจกรรมมีความรู ้ความเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ/ กิจกรรมมีความตัIงใจสูง
ที#จะเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

กิจกรรมสําคัญ
แนวทางในการพัฒนางาน
๑. โครงการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อระดับผูน้ าํ ขัIนความรู ้ชI นั สูง
(A.T.C.) ระหว่างวันที# ๒๔-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
จัดกิจกรรมให้ต่อเนื#อง
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และระหว่างวันที# ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี รวมผูเ้ ข้ารับการอบรม
จํานวน ๑๒๙ คน
๒. จัดอบรมโครงการฝึ กอบรมวิชาผูก้ าํ กับลูกเสื อวิสามัญ ขัIนความรู ้ชI นั สูง
( A.T.C. วิสามัญ) ผูเ้ ข้ารับการอบรม จํานวน ๖๕ คน
๓. จัดทํารายละเอียดและขอข้อมูลเพื#ออนุมตั ิโครงการ

๗๒
๗๒

โครงการฝึ กอบรมผู้บริ หารและบุคลากรทางการลูกเสื อ กศน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗๓
๗๓

โครงการ/มาตรการ
๒. กิจกรรมกีฬา “กศน.เกมส์”

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
จัดกิจกรรม กีฬา “กศน. เกมส์” จํานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมสําคัญ
จัดกิจกรรม กีฬา “กศน. เกมส์” เมื#อวันที# ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕
ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาทัว# ประเทศ เพื#อเสริ มสร้างสมรรถนะทางการกีฬาและความเป็ น
นํIาหนึ#งใจเดียวกันของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน.ทัIงส่วนกลางและ
ภูมิภาค ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีผใู ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมที#เป็ นทัIงองค์กร
ภาคเอกชน ได้แก่ บริ ษทั แฟนตาซีจงั หวัดภูเก็ต ภาคท้องถิ#น ได้แก่ องค์กร
บริ หารส่วนท้องถิ#นอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็ นต้น

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
กิจกรรมที#จดั หลากหลาย จนทําให้
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความประทับใจ

ผู้รับผิดชอบ
กศน.

แนวทางในการพัฒนางาน
๑. จัดกิจกรรมให้ต่อเนื#อง

๗๔
๗๔

กก   ก. ก

๗๕
๗๕

กก   ก. ก

๗๖
๗๖

โครงการ /มาตรการ
๓. โครงการกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพ
การปฏิบตั ิงาน และความผูกพันภายในองค์กร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน /กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ /แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
การจัดโครงการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพการปฏิบตั ิงานและความผูกพัน
๑. การเตรี ยมตัวใช้ชีวติ หลังเกษียณอายุ
ภายในองค์กร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี ๒๕๕๕
ราชการอย่างมีความสุข ด้วยการบรรยายใน
๑. ข้าราชการ และบุคลากรได้เรี ยนรู ้เพิ#มพูนประสบการณ์
หัวข้อ “กายและใจมีสุข สนุกกับงาน
การทํางานที#หลากหลายร่ วมกัน โดยมีองค์ประกอบของความยุติธรรม
พาเกษียณเป็ นสุข” สร้างสุขในงาน สร้างสี สนั
จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่ วมในเป้ าหมายเดียวกัน
ให้ชีวติ / ทํางานให้สนุก สร้างสุขในการทํางาน
๒. สร้างภาพพจน์ขององค์กร และเสริ มสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อนั ดี ทําให้ขา้ ราชการมีความพึงพอใจ
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรให้มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันในการ
๒. การเป็ นข้าราชการที#ดี โดยการมอบ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันไปสู่เป้ าหมายในความสําเร็ จขององค์กร
เกียรติบตั ร “คนดีศกั ดิZศรี แห่ง สป.” ซึ#งจะเป็ น
ผูร้ วมงานจํานวน ๗๑๑ คนประกอบด้วย
ขวัญ กําลังใจให้ขา้ ราชการต่อไป
๑. ผูเ้ กษียณอายุราชการ จํานวน ๘๓ คน
๓. แนวทางการปฏิบตั ิงานที#ดี รางวัล
๒. ผูท้ ี#รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศกั ดิZศรี แห่ง สป.” จํานวน ๖๓ คน “คนดีศกั ดิZศรี แห่ง สป.” จะทําให้ขา้ ราชการที#
๓. ผูร้ ่ วมงาน จํานวน ๕๖๕ คน
ทําดีอยูแ่ ล้วมีกาํ ลังใจทําความดีตอ่ ไป ส่วน
ราชการที#ยงั ไม่ได้รับรางวัลดังกล่าวก็คิดที#จะ
กิจกรรมสําคัญ
ทําความดีเพื#อจะมีโอกาสได้รับรางวัลบ้าง
จัดกิจกรรมขึIน ณ ภูเขางานรี สอร์ท จ.นครนายก โดยมีกิจกรรมดังนีI
๔.การจัดงานนอกสถานที# และ
๑. มอบเกียรติบตั ร “คนดีศกั ดิZศรี แห่ง สป.”
ต่างจังหวัด ทําให้เกิดปัญหา อุปสรรค ดังนีI
๒. การบรรยาย “กายและใจมีสุข สนุกกับงาน พาเกษียณเป็ นสุข”
๔.๑ การเดินทางไม่สะดวกรอช้ากว่า
สร้างสุขในงานสร้างสี สนั ให้ชีวติ / ทํางานให้สนุก สร้างสุขในการทํางาน
จะพร้อมเพรี ยงกัน
๓. บูธกิจกรรมโหราพยากรณ์
๔.๒ การจัดห้องพักล่าช้ามาก
๔. บูธกิจกรรมนวดแผนโบราณ
๔.๓ ห้องพักอยูค่ นละที#กนั
๕.บูธกิจกรรมถ่ายภาพ
ไม่สะดวก ไม่สะอาด

ผู้รับผิดชอบ
สอ.

๗๗
๗๗

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๖. บูธกิจกรรมเสริ มความงาม
๗. กิจกรรมสันทนาการ และมอบรางวัลแก่ผรู ้ ่ วมงาน
๘. การประเมินผลและรายงานผูบ้ ริ หารทราบ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
แนวทางในการพัฒนา
๑. กิจกรรมเสริ มสร้างแรงจูงใจแก่
ข้าราชการและบุคลากร ได้แก่กิจกรรมเชิดชู
เกียรติ “คนดีศกั ดิZศรี แห่ง สป.”
๒. กิจกรรมนีIได้ส่งเสริ มความผูกพันและ
เชื#อมความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
๓. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพิ#มพูน
ประสบการณ์การทํางาน
แนวทางการแก้ ไข
ในการจัดการสําหรับผูท้ ี#เข้าร่ วมประชุม
ควรดําเนินการดังนีI
๑.จัดให้สาํ นักใหญ่ แยกเดินทางเอง
๒. ให้แต่ละสํานักจับคู่เข้าพักส่งให้ผจู ้ ดั
ก่อนเดินทาง ส่วนที#เหลือ/ เพิ#มเติม ไปจัดที#พกั
ให้หน้างาน
๓. จัดหาสถานที#พกั ให้อยูท่ ี#เดียวกัน/
เหมือนกัน เช่น โรงแรมขนาดใหญ่

ผู้รับผิดชอบ

๗๘
๗๘

โครงการ/มาตรการ
๔.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผน
ด้านงบประมาณ ด้านตามประเมินผล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานด้านแผน ด้านงบประมาณ และด้านติดตามประเมิน
๑. ได้รับความรู ้ ความเข้าใจ ในการแลก
ผลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้
เปลี#ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ดา้ นการศึกษา
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน ๒๐ คน
ด้านวัฒนธรรม สังคม ด้านสุขภาพ ของ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กิจกรรมทีส( ําคัญ
๒. บุคลากรได้เห็นสภาพจริ งของประเทศ
๑. จัดทําโครงการขออนุมตั ิโครงการ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วัฒนธรรม
๒. ประชุมชีIแจงร่ วมกันกับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผน ด้านงบประมาณด้าน
ประเพณี และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูค่ วบคู่กบั
ติดตามประเมินผล ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
๓. เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
วัฒนธรรมท้องถิ#น รวมถึงการอนุรักษ์
เวียดนาม
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
๓. ประชาชนชาวเวียดนาม ได้ใช้ภาษา
ไทยเพื#อสื# อสารกับคนไทยในการบริ การ และ
ค้าขายได้เป็ นอย่างดี

ผู้รับผิดชอบ
สนย.

๗๙

แนวทางในการพัฒนา
๑. ควรเตรี ยมความพร้อมเพื#อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะด้าน
ภาษาอาเซียนที#จาํ เป็ นต้องใช้กบั ท้องถิ#นเป็ น
อันดับแรก ร่ วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ
๒. ประเทศไทยควรจัดหลักสูตรระยะสัIน
เพื#อส่งเสริ มให้ประชาชนผูป้ ระกอบอาชีพ
บริ การ ร้านค้า หรื อแหล่งท่องเที#ยว ได้ใช้ภาษา
อาเซียน ในการติดต่อสื# อสาร
๗๙

โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านแผน ด้ านงบประมาณ ด้ านตามประเมินผล ของสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๘๐
๘๐

โครงการ/มาตรการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
๕. โครงการอบรมส่งเสริ มคุณภาพชีวติ เพื#อ
ผลการดําเนินการ
สร้างความสุขในการทํางาน สป. ปี งบประมาณ
๑.ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ดาํ เนินการและปฏิบตั ิดว้ ย
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตนเอง
๒. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘.๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูเ้ ข้าอบรมมีความตัIงใจสูง

ผู้รับผิดชอบ
สอ.

แนวทางในการพัฒนา
ควรขยายผลไปทุกกลุ่มอายุ

กิจกรรมสําคัญ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ๑ ครัIง มีผเู ้ ข้าอบรม ๑๐๔ คน โดยผ่านกระบวน
การฟังบรรยายโดยผูบ้ ริ หาร, วิทยากร ฝึ กปฏิบตั ิ ติดตามประเมินผล
๖. โครงการพัฒนาข้าราชการในการปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนินงาน
พืIนฐานของสมรรถนะเฉพาะประจํากลุ่มงาน
๑.ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ดาํ เนินการ และปฏิบตั ิดว้ ย
“ด้านคิดวิเคราะห์” ประจําปี งบประมาณ
ตนเอง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๖.๐๖

บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ผูเ้ ข้าอบรมมีความตัIงใจสูง

สอ.

แนวทางในการพัฒนา
ควรขยายผลไปทุกกลุ่มสายงาน

กิจกรรมสําคัญ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ๓ ครัIง ๓ รุ่ น
- รุ่ นที# ๑ ระดับปฏิบตั ิการ
- รุ่ นที# ๒ ระดับชํานาญการ
- รุ่ นที# ๓ ระดับชํานาญการพิเศษ
มีผเู ้ ข้าอบรม ๑๙๔ คน (ระดับปฏิบตั ิการ ๗๒ คน ชํานาญการ ๖๕ คน
และชํานาญการพิเศษ ๕๗ คน) โดยผ่านกระบวนการฟังบรรยายโดย
ผูบ้ ริ หาร, วิทยากร ฝึ กปฏิบตั ิ ติดตามประเมินผล
๘๑
๘๑

โครงการ/มาตรการ
๗.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของสป.
(โครงการอบรมให้ความรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิ
เกี#ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) เพื#อการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการและบริ หารค่าตอบแทนเพื#อ
เลื#อนเงินเดือนของส่วนราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
-ผูเ้ ข้ารับการอบรมร้อยละ ๗๘ มีความเข้าใจแนวทางการใช้โปรแกรม
ระบบ DPIS เพื#อการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามหลักเกณฑ์
ที#สาํ นักงาน ก.พ. และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
๑.ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
ทุกขัIนตอนการดําเนินงานตามระบบ (DPIS)
เพื#อการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและ
บริ หารค่าตอบแทนเพื#อเลื#อนเงินเดือน
๒. ภายหลังการอบรมเสร็ จสิIนไปแล้ว
ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้ทดลองเข้า
ระบบ และดําเนินการตามขัIนตอนที#ได้รับการ
อบรมอีกเลย เนื#องจากผูเ้ ข้ารับการอบรมยังไม่
เห็นถึงความสําคัญ และความจําเป็ นของระบบ
ฯ หรื ออาจยังไม่เข้าใจวิธีการเข้าระบบฯ หากมี
การนําระบบมาปฏิบตั ิงานจริ ง ผูต้ อบแบบ
ติดตามอาจจะเล็งเห็นถึงความจําเป็ น และ
ความสําคัญ

ผู้รับผิดชอบ
สอ.

๘๒

กิจกรรมทีส( ําคัญ
๑.แต่งตัIงคณะทํางานเพื#อดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู ้เกี#ยวกับ
การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ในการบริ หารผล
การปฏิบตั ิราชการและบริ หารค่าตอบแทนของส่วนราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. จัดอบรมให้ความรู ้และประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี#ยวกับการใช้ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ในการบริ หารผลการปฏิบตั ิ
ราชการ และบริ หารค่าตอบแทนของส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ติดตามผลการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) ในการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการและบริ หารค่าตอบแทนของส่วน แนวทางในการพัฒนางาน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื#อนําผลมาใช้เป็ นข้อมูล
๑.ขยายผลไปยังหน่วยงานในสังกัด
ในการปรับปรุ งระบบฯ และการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทัIง
๔. สรุ ปรายงานผลการดําเนินการในแต่ละรอบการประเมินให้ผบู ้ ริ หารทราบ จัดอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสํานัก และนํา
สรุ ปผลการดําเนินงานเป็ นข้อมูลสําหรับ
การปรับปรุ ง เน้นยํIา ถึงขัIนตอน/ วิธีการ
ดําเนินการ เพื#อลดปั ญหา/ อุปสรรค/ ข้อสงสัย
อันเกิดขึIนได้ให้ลดลงหรื อไม่มีเลย ซึ#งจะทําให้
การใช้

๘๒

โครงการ/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ระบบ DPIS มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
มีความประหยัด คุม้ ค่า และเป็ นการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป
๒. เนื#องจากยังไม่มีนโยบายการใช้งาน
ระบบ DPIS อย่างเป็ นรู ปธรรม ประกอบกับ
การให้ความรู ้ในระบบดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จึงทําให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมไม่เข้าไปใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื#อง
จึงเห็นว่าควรจัดอบรมให้บุคลากรมี
ความรู ้ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ครบถ้วน
ทุกหน่วยงาน และเมื#อทางระดับผูบ้ ริ หารมี
นโยบายให้ใช้งานในระบบดังกล่าวแล้ว
ควรจะจัดให้มีการอบรมทบทวนการใช้งาน
ระบบนีIอีกครัIงหนึ#ง โดยจัดส่งผูม้ ีหน้าที#
รับผิดชอบเป็ นตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน
เพื#อนําไปทบทวนและดําเนินการเอง

ผู้รับผิดชอบ

๘๓
๘๓

โครงการ/มาตรการ
๘. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
“คนดีศกั ดิZศรี แห่ง สป.” ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมทีส( ําคัญ
ผลการดําเนินงาน
๑.บุคลากรที#ได้รับการคัดเลือกในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น “คนดีศกั ดิZศรี แห่ง สป.” ประจําปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๑.๖๐

บทเรียนทีไ( ด้ รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
บทเรียนทีไ( ด้ รับ
ข้าราชการ/ บุคลากรในสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาข้าราชการ และมีแรงจูงใจในการ
กระทําความดีมากขึIน

ผู้รับผิดชอบ
สอ.

กิจกรรมทีส( ําคัญ
แนวทางในการพัฒนางาน
๑.จัดทํารายละเอียดขออนุมตั ิโครงการฯ
๑.๑ แต่งตัIงคณะกรรมการการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
๑.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
และแนวทางการคัดเลือกผูก้ ระทําความดีตามโครงการฯ
บุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ
๒. รู ปแบบของรางวัล
๑.๓ จัดทําหลักเกณฑ์ฯตามประกาศ สป. ลงวันที# ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. การประชาสัมพันธ์
๑.๔ แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ให้คดั เลือกบุคลากรที#มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนด
๑.๕ แต่งตัIงคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที#ได้รับการเสนอ
ชื#อเพื#อเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการฯ
๑.๖ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามโครงการฯ
๑.๗ จัดทํารางวัลเกียรติบตั รและหนังสื อคนดีเพื#อมอบให้บุคลากรที#
ได้รับการคัดเลือก
๑.๘ แต่งตัIงคณะทํางานดําเนินงานตามโครงการฯตามคําสัง# สป. ที#
๑๒๖๙/๒๕๕๕ ลงวันที# ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕
๑.๙ จัดทําพิธีมอบรางวัลให้กบั บุคลากรที#ได้รับการคัดเลือกตาม
โครงการฯ วันที# ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ภูเขางาม รี สอร์ท จังหวัดนครนายก
๘๔

๘๔

ส่ วนที( ๔
บทสรุป และข้ อเสนอแนะ
สํานัก งานปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิ การได้พ ฒ
ั นาองค์ก ารตามแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการไทย โดยมีกลไกที#สําคัญในการกํากับ คือ รัฐธรรมนุ ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๑๓ จริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื องและเจ้าหน้าที# ของรั ฐ การดําเนิ นนโยบายตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที#ดีเพื#อประโยชน์ของประชาชน ตามพระราชกฤษฎี กา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที#ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓/๑ แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที# ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที#ดีมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการโดยการบริ หารราชการเพื#อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิ ดผลสั มฤทธิZ ต่ อภารกิ จของรั ฐ ความมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ความคุ ้มค่ าในเชิ ง ภารกิ จแห่ ง รั ฐ และในการ
ดํา เนิ นงานการพัฒ นาองค์ก าร ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในความสํ า เร็ จของการพัฒนาปรั บ ปรุ ง
วัฒนธรรมองค์การ ที#มีการประมินความสําเร็ จของการพัฒนาปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การ ในปั จจัยผูน้ าํ
องค์การ (Leadership) เพื#อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ส่วนราชการได้นาํ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
มาใช้ในการสร้ างบรรยากาศที#ดีภายในองค์การ ทัIงในด้านของภาวะผูน้ าํ และวัฒนธรรมการทํางานเป็ น
ที ม ซึ# ง จะช่ วยให้ก ารดํา เนิ นการของส่ วนราชการเป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าล โดยให้ส่ วนราชการ/
ผูบ้ ริ หารต้องมี การกํา หนดนโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดี (Organizational Governance) เพื#อเป็ น
เครื# องมื อในการกํากับดู แล ให้การดําเนิ นงานของส่ วนราชการเป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที#ดี เพื#อประโยชน์สุขของประชาชนใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคม สิ# งแวดล้อม
๒) ด้านผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การได้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี และนําสู่
การปฏิบตั ิ เพื#อให้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีขององค์การมีผลการดําเนิ นงาน และเกิดประโยชน์กบั
ทุกฝ่ ายอย่างแท้จริ ง หลักการที#สาํ คัญที#ทาํ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ คือ
๑. นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิมีความชัดเจน สอดคล้อง เชื# อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
ค่านิ ยมของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ และส่ งเสริ มธรรมาภิบาลให้เกิดขึIน สามารถนําไปปฏิบตั ิ
และติดตามผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
๒. เป็ นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิ บตั ิงานด้านต่างๆ ของสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิ การ ทัIงนีI เพื#อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสู ญเสี ยต่อ
รัฐ สังคม สิ# งแวดล้อม องค์การ ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูป้ ฏิบตั ิงานภายในสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิ การ
๓. สร้างการยอมรับ ความน่าเชื# อถือ ความไว้วางใจ ความมัน# ใจและศรัทธาให้เกิดขึIนกับ
ผูท้ ี#เกี#ยวข้องในทุกระดับ ผูร้ ับบริ การ ประชาชนทัว# ไป และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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แม้ว่า ผลการดํา เนิ นงานตามนโยบายการกํา กับ ดู แลองค์ก ารที# ดี ของสํา นัก งานปลัด
กระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการ/มาตรการสนองนโยบาย ๔ ด้าน
จํา นวน ๓๑ โครงการ แต่ ส ามารถดํา เนิ นการได้ จํา นวน ๒๙ โครงการ (ไม่ ส ามารถดํา เนิ นงานได้
๒ โครงการ) ทุกโครงการสามารถดําเนิ นการได้ตามเป้ าหมาย/กิจกรรมตามแผนการดําเนิ นงานสําเร็ จทุก
กิจกรรม (Project Schedule) ยังมีขอ้ เสนอแนะที#ได้จากคณะทํางาน และจากผลการดําเนิ นงาน ซึ# งเมื#อได้มี
การวิเคราะห์พบว่าเป็ นข้อเสนอแนะ ที#ควรนํามาใช้ในการปรับปรุ งการส่ งเสริ มนโยบายการกํากับองค์การ
ที#ดีในปี ต่อไป ดังนีI
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การควรจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
ที#แสดงเจตนารมณ์ และปณิ ธานขององค์การ ที# จะสร้ างความมัน# ใจและความศรัทธาต่อผูท้ ี# เกี# ยวข้องใน
ทุ ก ระดับ เช่ น สั ง คม ชุ ม ชน ประชาชน ผูร้ ั บ บริ ก าร ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ว่า การบริ ห ารงานภาครั ฐ
จะดําเนิ นการภายใต้หลักธรรมาภิ บาลอย่างแท้จริ ง ในการนํานโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดีสู่ การ
ปฏิ บ ัติด้ว ยการมี โครงการ/มาตรการสนองนโยบายหลัก แต่ ล ะด้า น จะทํา ให้ ก ารปฏิ บ ตั ิ ร าชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นหน่วยงานที#สร้ างความมัน# ใจ ความเชื# อมัน# ว่าองค์กรมีนโยบาย
การกํา กับดู แลองค์ก ารที# ดีค รบถ้วน มี ค วามครอบคลุ ม และเกิ ดประโยชน์จริ ง ใน ๔ ด้า น โครงการ/
มาตรการต้องดําเนิ นการได้สําเร็ จจนบังเกิดผล ฉะนัIน จึงควรเลือกโครงการ/มาตรการที#สะท้อนผลสําเร็ จ
ได้จริ ง ไม่ควรเป็ นโครงการ/มาตรการที#ไม่สามารถผลักดันให้สําเร็ จได้ นอกจากจะเป็ นการดําเนิ นการ
ตามนโยบายการกํา กับ ดู แลองค์ก ารที# ดีไ ด้ไ ม่ค รบถ้วนแล้ว ยัง สะท้อนถึ ง ความสํา เร็ จของการพัฒนา
ปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การ ในปั จจัยผูน้ าํ องค์การ (Leadership) ที#ให้ส่วนราชการได้นาํ นโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที#ดีมาใช้ โดยให้ส่วนราชการ/ผูบ้ ริ หารต้องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
เพื#อเป็ นเครื# องมือในการกํากับดูแลให้การดําเนิ นงานของส่ วนราชการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริ หารกิ จการบ้านเมืองที#ดี พัฒนาองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ ผลสําเร็ จ เกิ ดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนด้วย
๒. ในการสื# อสารนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีให้ส่วนราชการและบุคลากร
ในสังกัดทราบ ควรมีการถ่ายทอดหลายช่องทาง
๓. ผูบ้ ริ ห ารของส่ ว นราชการในสั ง กัด ต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ ในการวางแผนงาน
นโยบายการกํา กับ ดู แลองค์ก ารที# ดี ทัIง ๔ ด้า น ลงในแผนปฏิ บ ตั ิ ง านประจํา ปี โดยผูบ้ ริ หารจะต้อ ง
พิจารณามาตรการ/โครงการที# สะท้อนให้เห็ นถึ งการผลักดันนโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดี มี การ
ขับเคลื#อนกลไกสู่ การปฏิบตั ิ ด้วยการมีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุ นให้มาตรการ/โครงการสู่ การปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจังและต่อเนื#อง
๔. บุ ค ลากรในสั ง กัด สํ า นัก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้อ งมี ค วามรู ้ ทัก ษะ
ที# ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด แนวทางและระบบงานที# เ ชื# อ มโยงกัน ด้ว ยการนํา แนวคิ ด มาใช้ใ นการพัฒ นางาน
ปฏิบตั ิงานให้ครอบคลุม และส่ งเสริ มให้มีการนํากระบวนการบริ หารจัดการและแนวปฏิบตั ิ ตามนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที#ดี ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื#อง
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๕. ในการประชุ มปฏิ บตั ิ การจัดทําโครงการและกิ จกรรมตามแผนปฏิ บตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ กลุ่ มพัฒนาระบบบริ หาร
ควรประสานความร่ วมมือกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ว่าในการจัดทําแผนงาน/โครงการจะต้อง
คํา นึ ง ถึ ง หลักธรรมาภิ บาล ควรมี การวิเคราะห์ ความเสี# ย งด้านการเงิ น สัง คมและจริ ยธรรม กฏหมาย
ข้อบัง คับ และด้านอื# นๆ ซึ# ง ปั จจัยเหล่ านีI เป็ นอี กปั จจัยหนึ# งที# จะต้องถู กนําไปใช้ใ นการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที#ดี หรื อแผนธรรมาภิบาล และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการผูร้ ับผิดชอบใน
การนํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีไปสู่ การปฏิบตั ิ
๖. ควรทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายการดู แลกํา กับ องค์ก ารที# ดี อย่า งต่ อเนื# อ ง
อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัIง และนําผลจากการทบทวนและการปรั บปรุ งนโยบายการดู แลกํากับองค์การที# ดี
ไปจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีที#มีความสัมพันธ์และเชื# อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม
และหลักธรรมาภิบาล
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ภาคผนวก

๘๘

ประกาศเจตนารมณ์
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ปฏิบตั ิภารกิจหลัก ดังนีI
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพื#อใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และ
ผลสัมฤทธิZ ของกระทรวง
๒. พัฒนายุทธศาสตร์ การบริ หารของกระทรวง
๓. แปลงนโยบายเป็ นแนวทางและแผนการปฏิบตั ิราชการ
๔. จัดทํางบประมาณ และแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวง
๕. ดําเนิ นการเกี# ยวกับการตรวจราชการ และการตรวจสอบภายในราชการ
ทัว# ไปของกระทรวง
๖. ดําเนินการเกี#ยวกับงานลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน
๗. ส่ งเสริ มสนับสนุ นงานการศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตามอัธยาศัย
งานการศึกษาเอกชน งานส่ งเสริ มวิทยฐานะ และพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๘. ส่ งเสริ มประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพื#อการศึกษา
ตลอดจนงานอื#นๆ ที#มิได้กาํ หนดให้เป็ นอํานาจหน้าที#ของส่ วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
๙. ประสานงานกับ หน่ ว ยงานทัIง ภายใน และภายนอกกระทรวง รวมทัIง
ดําเนิ นการเกี# ยวกับงานความช่ วยเหลื อ และความร่ วมมื อกับต่างประเทศในส่ วนที# มิได้อยู่ในอํานาจ
หน้าที#ของส่ วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
๑๐. พัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยข้อ มู ล สารสนเทศเพื# อ การบริ ห ารงานของ
กระทรวง
๑๑. ดําเนิ นการเกี#ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา และกฎหมายอื#นที#เกี#ยวข้อง
ซึ# งมิได้อยูใ่ นอํานาจหน้าที#ของส่ วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
๑๒. ปฏิ บตั ิ งานอื# นใดตามที# กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที# และความ
รับผิดชอบ ของสํานักงานปลัดกระทรวง หรื อตามที#รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ในฐานะผูบ้ ริ หารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เห็นสมควรให้มีการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เพื#อให้การปฏิ บตั ิราชการ
ของสํ า นัก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ร ะบบการบริ ห ารจัด การที# ดี มี ค วามชัด เจน โปร่ ง ใส
มีธรรมาภิบาล เป็ นที#ยอมรับของทุกฝ่ ายที#เกี#ยวข้อง อันจะเป็ นการเสริ มสร้างความมีศกั ดิZศรี ของการเป็ น
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมัน# ใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผูร้ ับบริ การ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตลอดไป

๘๙

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การฉบับนีI ได้
รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิ บ ตั ิ ราชการ แนวทางปฏิ บตั ิ รวมทัIง มาตรฐานการทํา งาน ความ
ประพฤติ ที# ดี บ นพืI น ฐานธรรมาภิ บ าลของข้า ราชการ และพนัก งานของรั ฐ ตามความคาดหวัง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยบุคลากรทุกระดับของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การจะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีฉบับนีI ไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการดํา เนิ นงาน และจะไม่ ล ะเลยการปฏิ บตั ิ ตามหลัก การที# ปรากฏอยู่ใ นนโยบายการกํา กับ ดู แล
องค์การที#ดีฉบับนีI
สํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การได้พิ จารณาทบทวน และปรั บปรุ งนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที#ดีของหน่วยงานเป็ นประจํา อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัIง ทัIงนีI เพื#อให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ อีกทัIง เพื#อเป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื#อในหนังสื อรับทราบดังที#แนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนีI
พร้อมทัIงใช้เป็ นหลักการปฏิบตั ิราชการตลอดไป

(นางสาวศศิธารา พิชยั ชาญณรงค์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
วันที# ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๙๐

คําสั#งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ที# ๗๕๗ / ๒๕๕๕
เรื# อง แต่งตัIงคณะกรรมการและคณะทํางานตามโครงการการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องค์การที#ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
_____________________
ด้วยสํา นัก งานปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้จดั ทํา คํา รั บ รองการปฏิ บ ตั ิ ราชการ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยดําเนิ นการตามมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชีI วดั ระดับความสําเร็ จของ
การพัฒนาปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การ ที#มีการประเมินความสําเร็ จของการพัฒนาปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การ
ในปั จจัยผูน้ าํ องค์การ (Leadership) เพื#อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ส่วนราชการได้นาํ นโยบายการกํากับดูแล
องค์การที# ดี มาใช้ในการสร้ างบรรยากาศที# ดีภายในองค์การ ทัIง ในด้านของภาวะผูน้ าํ และวัฒนธรรมการ
ทํางานเป็ นทีม ซึ# งจะช่ วยให้การดําเนิ นการของส่ วนราชการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล การมีนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที#ดีเป็ นการประกาศเจตนารมณ์ ขององค์การที#จะดําเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริ หารกิ จการบ้า นเมื องที# ดี จะพัฒนาองค์ก รให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ บรรลุ ผลสํา เร็ จ และเกิ ดประโยชน์สุ ขต่ อ
ประชาชน
ดัง นัIน เพื# อ ให้ ก ารดํา เนิ น การจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ลองค์ ก ารที# ดี ของสํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตามเป้ าหมายที#กาํ หนดไว้และบังเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงแต่งตัIงคณะกรรมการที#ปรึ กษา และคณะกรรมการดําเนิ นงาน เพื#อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ดังนีI
๑. คณะกรรมการทีป( รึกษา
๑.๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ประธาน
๑.๒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา)
รองประธาน
๑.๓ นายสกนธ์ ชุมทัพ ที#ปรึ กษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
๑.๔ นายพินิจศักดิZ สุ วรรณรังค์ ที#ปรึ กษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการ
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา)
ประธาน
๒) นายสกนธ์ ชุมทัพ ปรึ กษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
รองประธาน
๓) นายพินิจศักดิZ สุ วรรณรังค์ ที#ปรึ กษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา รองประธาน
๔) นายสุ รพล รัตนไชย ที#ปรึ กษาด้านระบบบริ หารจัดการศึกษา
รองประธาน
๕) เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
๖) เลขาธิ การ กศน.
กรรมการ
/๗) เลขาธิ การ...
๙๑

๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)

เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักอํานวยการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนิ ติการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
กรรมการ
หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ศธ.
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สป.
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที#ในการวางแผนการดําเนิ นงาน รวมทัIงให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย โดย
๑. กําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที#ดี วางกรอบ
แนวทางและทิ ศ ทางการดํา เนิ นการ การจัดทํานโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ
๒. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่คณะทํางาน เพื#อให้การดําเนิ นการ
เป็ นไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที#กาํ หนด
๓. ติดตาม และกํากับ ดูแล ให้การนํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การไปสู่ การปฏิบตั ิ ดําเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
๒.๒ คณะทํางาน
๑) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา)
ประธาน
๒) นายพินิจศักดิZ สุ วรรณรังค์ ที#ปรึ กษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา รองประธาน
๓) นายธวัช ชลารักษ์ รองเลขาธิ การ กศน.
รองประธาน
๔) นายสัจจา วงศาโรจน์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที#สาํ นักงาน
คณะทํางาน
ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕) นายวีระ เมืองช้าง ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารยุทธศาสตร์
คณะทํางาน
และบูรณาการการศึกษาที# ๓
/๖) นายขรรค์ชยั ...
๙๒

๖) นายขรรค์ชยั วัชรกาฬ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ- คณะทํางาน
พิเศษ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

๗) นางชมพูนุช นิยมแย้ม

นายช่างพิมพ์ชาํ นาญงาน
คณะทํางาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
๘) ว่าที# ร.ต.สุ รชัย ศักดิZเอี#ยม นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักอํานวยการ
๙) นางจิตติยา ทิมมาศย์
นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักอํานวยการ
๑๐)นางศริ วรรณ โนนดงกลาง เจ้าหน้าที#ธุรการปฏิบตั ิงาน
คณะทํางาน
สํานักอํานวยการ
๑๑)นางสาวระเบียบ สมจิตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๒)นางสาวหัทยา อินทวงษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน
๑๓)นายอภิสิทธิZ บรรจง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ คณะทํางาน
สํานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
๑๔)นางสาวกรวรรณ ศรี ศิลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักงาน ก.ค.ศ.
๑๕)นางจิราพร จุย้ จุลเจิม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
สํานักงาน ก.ค.ศ.
คณะทํางาน
๑๖)นางสาวบุษยากร กิตติวานิช นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานรัฐมนตรี
๑๗)นางภัสศรี ศิริประภา
นักวิเทศสัมพันธ์ชาํ นาญการ
คณะทํางาน
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
๑๘)นางสาวธนิษฐา เทียนไสว นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๑๙)นายณัทชัย ใจเย็น
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักนิติการ คณะทํางาน
/๒๐)นางอุไรพร ...
๙๓

๒๐)นางอุไรพร ศรี มานพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชาํ นาญการ
คณะทํางาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสาร
๒๑)นางกัลยา จันมณี
นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
๒๒) นายศักดิพฒั น์ แผนสง่า เจ้าพนักงานธุ รการปฏิบตั ิงาน
คณะทํางาน
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
๒๓)นางภัทรวิภา จันทบูรณ์ นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักการลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรี ยน
๒๔)นายเกรี ยงศักดิZ สิ ทธิ เสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน
สํานักกิจการพิเศษ
๒๕)นางกชกร เทศพิทกั ษ์
นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการ
คณะทํางาน
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
๒๖)นางสาววันรวี จุลเสน
นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
๒๗)นางสาวกัญญณัช แจ้งธรรมา เจ้าหน้าที#ตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
หน่วยตรวจสอบภายใน สป.
๒๘)นายไกรกิตติ พิกุลทอง นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๒
๒๙)นางสาวปั ทมา รัตนพิทกั ษ์กุล นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๒
๓๐)นางสาววาสนา น้อยบ้านป่ า นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๓
๓๑)นายธงจรัส แสงอรุ ณ
นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๔
๓๒)นางอารี ยพ์ ร งามกนก
นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๕
๓๓)นายปั ญญา บูรณะนันทสิ ริ นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๕
๓๔)นายดุสิทธิZ คงคาหลวง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๖
/๓๕)นางสาวนํIาฝน ...
๙๔

๓๕)นางสาวนํIาฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๗
๓๖)นางสาวสุ ดา จุลเสวก
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๘
๓๗)นางอกนิษฐ์ กุลสุ นทร

นักจัดการงานทัว# ไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๙
๓๘)นางสาวอมรรัตน์ สอนคง นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๑๐
๓๙)นายเสถียร รุ กขพันธ์
นักจัดการงานทัว# ไปชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑
๔๐)นายวิทยา ฉิ นศิริกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๑๒
๔๑)นางสาวรัชนี มณี รอด
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการ
การศึกษากรุ งเทพมหานคร
๔๒)นางสาวอุบล พุม่ บ้านเซ่า นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
๔๓)นางสาวปฤษฎางค์ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
๔๔)นายศักดิZชยั ทวีศกั ดิZ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
คณะทํางาน
และเลขานุการ
๔๕)นางเพียงจันทร์ ทองปาน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
และผูช้ ่วยเลขานุการ
๔๖)นางสาวหทัยรัตน์ สวนชํานิ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
และผูช้ ่วยเลขานุการ

/ให้คณะทํางาน...

๙๕

ให้คณะทํางานการจัดทํา นโยบายการกํากับดู แลองค์การที# ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ มีหน้าที#
๑. ดําเนิ นการจัดเตรี ยมและสนับสนุ นข้อมูล ในเรื# องต่างๆ เกี# ยวกับนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที#ดี เพื#อประกอบการดําเนินการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
๒. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
๓. รายงานผลการดํา เนิ น การการจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ลองค์ ก ารที# ดี ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงศึกษาธิ การและส่ วนราชการที#
เกี#ยวข้อง
๔. ปฏิบตั ิงานอื#นๆ ตามที#คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ทัIงนีI ตัIงแต่ บัดนีIเป็ นต้นไป
สั#ง ณ วันที# ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๙๖



ที#ปรึ กษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา
นายสกนธ์ ชุมทัพ
นายพินิจศักดิZ สุ วรรณรังค์
นายสุ รพล รัตนไชย
นายศักดิZชยั ทวีศกั ดิZ



รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ที#ปรึ กษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ที#ปรึ กษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที#ปรึ กษาด้านระบบบริ หารจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สป.

คณะทํางาน
คณะทํางานตามโครงการการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานที#รับผิดชอบในการขับเคลื#อนงานสู่ การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที#ดี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ# งแวดล้อม คือ ๑) สํานักกิจการพิเศษ ๒) ศูนย์ประสานงานและ
บริ หารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และ ๔) สํานักการลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน
๒. ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ ๑) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ๒) สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ๓) สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และ
บูรณาการการศึกษาที# ๗ อุดรธานี ๔) สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๙ อุบลราชธานี
๕) สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที# ๑๑ สงขลา และ ๖ ) สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ด้านองค์กร คือ ๑) สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร ๓) สํานักนิติการ ๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสาร และ
๕)สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔. ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน คือ ๑) สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ๒) สํานักอํานวยการ และ ๓) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์


รายงานผล/รู ปเล่ม
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สป.
ชัIน 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิ การ
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐๙
www. .moe.go.th/psdg
๙๗

บริ หารงานบนหลักธรรมาภิบ าล
เพื(อประโยชน์ สุขของประชาชน

๙๘

