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ค าน า 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 และในงบรำยจ่ำยอื่น ข้อ 2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในศึกษำธิกำรจังหวัด 
จ ำนวน 45,400.- บำท มอบให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จึงไดด้ ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรใน
ศึกษำธิกำรจังหวัด และจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือให้ส ำนักในส่วนกลำงได้รับทรำบผล
กำรด ำเนินงำน และจักได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ขอขอบคุณ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ได้ให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในศึกษำธิกำรจังหวัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ฉบับนี้  ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภำคส่วน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำระบบรำชกำรให้มีควำมเข้มแข็ง       
ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  ผู้รับบริกำรทุกระดับมีควำมพึงพอใจ และส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้สูงขึ้นต่อไป 

 
      กลุ่มอ ำนวยกำร 

    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
    สิงหาคม 2564 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมา 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ภำยใต้กำรปฏิบัติงำนท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือขับเคลื่อนและประสำนงำนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำให้
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็น
สุขสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ดังนั้น เพ่ือให้
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุ
เป้ำหมำย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ก ำหนดจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และแปลงยุทธศำสตร์ฯ สู่กำรปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ซึ่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งพัฒนำให้ “ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรมีสมรรถนะ เรียนรู้ตลอดชีวิต ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง” โดยพัฒนำระบบกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ส่งเสริมคุณภำพในกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือบุคลำกรมีสมรรถนะ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
พัฒนำค่ำนิยมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ก ำหนด แผนงำน/โครงกำร กำรพัฒนำ  บุคลำกร
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีงบประมำณที่เกี่ยวกับ          
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
บุคลำกร สป. ที่ 1 พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์
องค์กรและกำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21  โดยก ำหนดโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด และได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และในงบรำยจ่ำยอ่ืน 
ข้อ 2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 45 ,400.- บำท มอบให้
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จึงมีแนวทำงกำรพัฒนำของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค และมีทักษะเพ่ือกำร
ด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุกคนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
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ค่านิยมองค์กร 
 
  
 
 P = Phayao Provincial Education Office  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
 S = Service Mind     : จิตมุ่งบริกำร 
 T = Team      : กำรท ำงำนเป็นทีม 
 R = Responsibility     : ควำมรับผิดชอบ 
 O = Ongoing      : ไม่หยุดยั้ง 
 N = Network      : เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 G = Goal       : เป้ำหมำย 
  “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ท างานเป็นทีม       
มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมาย      
อย่างไม่หยุดยั้ง” 

จำกกำรผลปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ    
พบปัญหำกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เกี่ยวกับแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ค่ำนิยมองค์กร (P-STRONG)  บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนขำดควำมตระหนักต่อกำรทุจริต 
ประกอบ กรอบแนวทำงกำรยกระดับส่วนรำชกำรสู่ระบบรำชกำร 4.0 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำร
พัฒนำองค์กำรไปสู่“ระบบรำชกำร 4.0 ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก เพ่ือให้สำมำรถเป็นที่ไว้วำงใจและเป็นที่พ่ึงพิงได้ของประชำชน
ดังนั้น  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด  เพ่ือให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำง
แนวทำงปฏิบัติรำชกำรตำมค่ำนิยมองค์กร (P-STRONG)  มีกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือปฏิบัติรำชกำร
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักต่อกำรทุจริตในสังคม เสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร 
และพัฒนำองค์กรให้มีคุณภำพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงอย่ำงต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมองค์กร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำง

ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน 
3. เพ่ือให้บุคลำกร มีสมรรถนะพร้อมปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม

และเป็นมืออำชีพ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  และหำแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณภำพ 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมำณ    

- บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ จ ำนวน  49  คน 
 เชิงคุณภำพ  

- ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ในสังกัด ให้เกิดกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่ยอดเยี่ยม 

P-STRONG 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1  ข้ำรำชกำรครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงแนวทำงปฏิบัติ
รำชกำรตำมค่ำนิยมองค์กร (P-STRONG)  มีกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือปฏิบัติรำชกำรเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักต่อกำรทุจริตในสังคม สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้จริงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. ผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นตำมหลักเกณฑ์ที่ กพร.
ก ำหนด และกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพ 
 3. จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท ำให้บุคลำกรมีองค์ควำมรู้เพ่ิมเติม น ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
งำนและท ำให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีผลงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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บทท่ี ๒ 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 

  

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ตำมค ำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ข้อ ๑๑  ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร     

เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย และให้มี
อ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำน
รำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที ่กศจ. มอบหมำย 

(๒) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
(๓) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ

สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(๖) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนวกำรศึกษำทุก

ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
(๙) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งปฏิบัติ

ภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด 
ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงใน

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเฉพำะงำนที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และให้มีรองศึกษำธิกำร
จังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวนสำมคน ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด รองศึกษำธิกำรจังหวัด 
และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งนี้ 
ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดด ำรงต ำแหน่งเทียบกับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง และผู้ที่จะ
ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรประเภทผู้บริหำรกำรศึกษำหรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรภำคอยู่ก่อนวันที่ค ำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 
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๒.ค าสั่งคณะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ค ำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำรมอบหมำยข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๐ 
อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช 
๒๕๖๐ มำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และมติ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และให้ผู้มีรำยชื่อตำมค ำสั่งนี้
มอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้เรียบร้อย และเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ภำยในวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 

3.ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพ  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้น ำกระบวนกำร PDCA  คือ วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ 
ย่อมำจำก 4 ค ำ ได้แก่ Plan (วำงแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (กำรด ำเนินกำรให้
เหมำะสม) ซึ่งวงจร PDCA  มำประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง ซึ่งรำยละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้ 

1. P = Plan (ขั้นตอนกำรวำงแผน) ขั้นตอนกำรวำงแผนครอบคลุมถึงกำรก ำหนดกรอบ
หัวข้อที่ต้องกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำสิ่งใหม่  ๆ กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติงำน ฯลฯ  พร้อมกับพิจำรณำว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้ำงเพ่ือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น 
โดยระบุวิธีกำรเก็บข้อมูลและก ำหนดทำงเลือกในกำรปรับปรุงให้ชัดเจน ซ่ึงกำรวำงแผนจะช่วยให้กิจกำร
สำมำรถคำดกำรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนำคต และช่วยลดควำมสูญเสียต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้ำนแรงงำน 
วัตถุดิบ ชั่วโมงกำรท ำงำน เงิน และเวลำ 

2. D = Do (ขั้นตอนกำรปฏิบัติ) ขั้นตอนกำรปฏิบัติ คือ กำรลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตำมทำงเลือกที่ได้ก ำหนดไว้ในขั้นตอนกำรวำงแผน ซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องมีกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบัติด้วย
ว่ำได้ด ำเนินไปในทิศทำงท่ีตั้งใจหรือไม่ เพ่ือท ำกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตำมแผนกำรที่ได้วำงไว้ 

3. C = Check (ขั้นตอนกำรตรวจสอบ) ขั้นตอนกำรตรวจสอบ คือ กำรประเมินผลที่ได้รับ
จำกกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทรำบว่ำ ในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส ำคัญก็คือ ต้องรู้ว่ำจะตรวจสอบอะไรบ้ำงและบ่อยครั้งแค่ไหน 
เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบเป็นประโยชน์ส ำหรับขั้นตอนถัดไป  

4. A = Action (ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม
จะพิจำรณำผลที่ได้จำกกำรตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ หรือไม่เป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้ หำกเป็นกรณีแรก ก็ให้น ำแนวทำงหรือกระบวนกำรปฏิบัตินั้นมำจัดท ำให้เป็นมำตรฐำน 
พร้อมทั้งหำวิธีกำรที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอำจหมำยถึงสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้เร็วกว่ำเดิม หรือ
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำเดิม หรือท ำให้คุณภำพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้ำหำกเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมแผนที่วำงไว้ ควรน ำข้อมูลที่รวบรวมไว้มำวิเครำะห์และพิจำรณำว่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
เช่น มองหำทำงเลือกใหม่ที่น่ำจะเป็นไปได้ ใช้ควำมพยำยำมให้มำกขึ้นกว่ำเดิม ขอควำมช่วยเหลือจำกผู้รู้ หรือ
เปลี่ยนเป้ำหมำยใหม ่เป็นต้น 
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 การเทียบเคียงคุณภาพ (Benchmarking) 
Benchmarking คือ กระบวนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ

แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กับองค์กรอ่ืนภำยใต้กฎกติกำสำกล โดยมีแนวคิดว่ำองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องมีองค์กรที่เก่งกว่ำในบำงเรื่อง ดังนั้นกำรศึกษำจำกประสบกำรณ์ตรงของ
องค์กรอ่ืนแล้วน ำมำประยุกต์ให้เหมำะสม จะช่วยประหยัดเวลำและลดกำรด ำเนินงำนแบบลองผิดลองถูกท ำ
ให้ทรำบถึงศักยภำพหรือขีดควำมสำมำรถที่แท้จริงขององค์กรของตนเองท ำให้สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน และเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน 

Benchmarking จึงเป็นเส้นทำงลัดสู่ ควำมเป็นเลิศอย่ำงก้ำวกระโดด ผลที่ ได้ รับจำกกำร
ท ำ Benchmarking คือท ำให้รู้ว่ำใครหรือองค์กรใดเป็นผู้ปฏิบัติได้ดีที่สุดและมีวิธีปฏิบัติอย่ำงไร  เพ่ือองค์กรอ่ืน
จะน ำมำปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของตนโดยเลือกสรรและน ำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเหล่ำนั้นไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนกำรท ำงำนของตนเองซึ่งไม่ใช่กำรลอกเลียนแบบแต่เป็นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ๆ อันเกิดจำกกำร
เรียนรู้ควำมหมำยของ Benchmarking, Benchmark และ Best Practices 

Benchmarking คือวิธีกำรในกำรวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริกำรและวิธีกำรปฏิบัติ
กับองค์กรที่สำมำรถท ำได้ดีกว่ำเพื่อน ำผลของกำรเปรียบเทียบมำใช้ในกำรปรับปรุงองค์กรของตนเองเพ่ือมุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศในธุรกิจ 

Benchmark คือเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ที่ ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรวัด
เปรียบเทียบควำมสำมำรถโดยมีนัยที่แสดงถึงว่ำผู้ที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุด คือต้นแบบที่ผู้ อ่ืนจะใช้วัดเพ่ือ
เปรียบเทียบควำมสำมำรถของตนเอง 

Best Practices คือวิธีกำรปฏิบัติที่ท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จหรือคือกำรปฏิบัติที่น ำ
ให้องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่ส ำคัญ คือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่ำงเห็นได้ชัด มีส่วนส ำคัญที่
ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นเลิศได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อถือไดได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำ
และผู้ส่งมอบเป็นจ ำนวนมำกท ำซ้ ำได้ แสดงผลลัพธ์เชิงปริมำณท่ีเป็นที่ยอมรับ/วัดผลได้ 

4.  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
4.1 ความเป็นมาของระบบราชการ 4.0 

ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย "ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีฐำนคิดหลักคือ เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงน วัตกรรม เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัด! รรม และเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกข้ึน 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่ำว รัฐบำลจึงมีนโยบำยที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้นระบบรำชกำรจึงต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจำกกำรเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภำครัฐหรือระบบรำชกำร
จะต้องท ำงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก (Better Governance, 
Happier Citizens) หมำยควำมว่ำ ระบบรำชกำรไทยจะต้องปฏิรูป ขนำนใหญ่ เพ่ือให้สำมำรถเป็นที่ไว้วำงใจ
และเป็นพ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง กล่ำวคือภำครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 
ยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลท่ำมกลำง           
ควำมเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สำมำรถคำดเดำได้ ดังนั้นภำครัฐจึงต้องมุ่งเน้นควำมคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อน
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ภำรกิจพิเศษ (Agenda-based) และน ำเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ำมำพลิกโฉมหน่วยงำนภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 
(Government 4.0หรือ Gov. 4.0) อันเป็นฟันเฟืองและเสำหลักที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐบำล ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงในกำรบริหำรงำนของประเทศให้ก้ำวสู่กำรเป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไกกำรพัฒนำระบบรำชกำรมีกำรปรับตัวต่อควำมท้ำทำยใหม่ๆ อีกทั้ง
เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแช่งขันกับนำนำประเทศ และ ยังเป็นกำรยกระดับสมรรถนะของหน่วยงำน
ภำครัฐให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

4.2 เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
จำกแนวคิดของกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐสูระบบรำชกำร 4.0 เพ่ือให้รองรับต่อกำร 

เปลี่ยนแปลงและกำรเป็นประเทศไทย 4.0 ตำมนโยบำยของรัฐบำล ดังนั้น กำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 
จึงมีเปำ้หมำยหลักเพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถเป็นที่พ่ึง ที่เชื่อถือและไว้วำงใจได้ของประชำชน โดยได้ก ำหนด
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำระบบรำชกำรไว้ ดังนี้ 

1. ระบบรำชกำรที่ปิดกว้ำงและเชื่อมโยงถึงกันโปร่งใสในกำรท ำงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถ 
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบกำร
ท ำงำนได้ ตลอดจนเปิดกว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วม และโอนถ่ำยภำรกิจที่ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเองออกไปให้แก่ภำคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรแทน โดยกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับกำรท ำงำนในแนวระนำบ ใน
ลักษณะของเครอืข่ำย มำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำน
ภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภำพและสอดรับประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น 

2. ระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Government) ต้องท ำงำนใน
เชิงรุก และมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้งค ำถำมกับตนเองเสมอว่ำประชำชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหำควำม
ต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โยไม่ต้องรอให้ประชำชนเข้ำมำติดต่อขอรับบริกำรหรือ
ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกทำงรำชกำร (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของทำง
รำชกำร (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของประชำชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีกำร
เชื่อมโยงกันเองของหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือให้ บริกำรต่ำงๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถใช้
บริกำรของทำงรำชกำรได้ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำร และสำมำรถติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกัน    
ทัง้กำรติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน ทำงโทรศัพท์มือถือ 

3. หน่วยงำนของรัฐขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
ต้องท ำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรกอบโต้กับโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน  
เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ มีควำมยึดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้อย่ำงทันเวลำ 
ตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถะสูงและปรับตัวเข้ำสู่สภำพควำมเป็นส ำน้ำงำนสมัยใหม่ รวมทั้งท ำให้
ข้ำรำชกำรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำรและปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำทของตน กล่ำวคือ  

1) ในฐำนะเป็นผู้สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐบำล จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึกและสำมำรถน ำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิด
ควำมคุ้มค่ำ 
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2) ในฐำนะเป็นผู้ก ำกับดูแล จะต้องมีควำมเป็นกลำงและตรงไปตรงมำ รวมทั้งวำง
กฎระเบียบให้เหมำะสม (Smart Regulation)และยกเลิกกำรควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง เพ่ือไม่ให้เป็น
ภำระหรืออุปสรรคต่อประชำชนหรือกำรประกอบธุรกิจ 

3) ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ท ำงำนร่วมมือ 
กันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆในทุกระดับได้ และสำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนตำมห่วงโซ่ยุทธศำสตร์
ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยำกรและบริกำรต่ำงๆร่วมกัน 

ฉะนั้น ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 ดังกล่ำวต้องอำศัยปัจจัยส ำคัญๆ                    
อย่ำงน้อย 3 ประกำร ได้แก่ 

1. กำรสำนพลังทุกภำคส่วน ระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)  
เป็นกำรยกระดับกำรท ำงำนให้สูงขึ้นไปกว่ำกำรประสำนงำนกัน (Coordination) หรือท ำงำนด้วยกัน 
(Cooperation) ไปสู่กำรร่วมมือกัน (Collaboration)อย่ำงแท้จริง โดยจัดระบบให้มีกำรวำงแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ต้องกำรร่วมกัน มีกำรระดมและน ำเอำทรัพยำกรทุกชนิดเข้ำมำแบ่งปันและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน มีกำรยอมรับควำมเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จที่เกิดข้ึนร่วมกัน เพ่ือพัฒนำประเทศหรือ
แก้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมสลับชับซ้อนมำกขึ้น จนไม่มีภำคส่วนใดในสังคมจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล ำพังอีกต่อไป หรือเป็นกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองในรูปแบบ "ประชำรัฐ" 

2. กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) เป็นกำรคิดค้ัน และแสวงหำวิธีกำรหรือแนวทำง  
(Solutions) ใหม่ ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหำศำล (Big Impact) เพ่ือปรับปรุงและออกแบบกำรให้บริกำร
สำธำรณะและนโยบำยสำธำรณะให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมท้ำทำยของประเทศหรือตอบสนองปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพ อันแปรผันไปตำมสภำพพลวัตของกำรเปลี่ยนแปลง โดยอำศัย
รูปแบบห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมภำครัฐ (Government Innovation Lab) และใช้กระบวนกำรควำมคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)ในลักษณะที่ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและเข้ำถึง
ควำมรู้สึกของประชำชน (Empathize) น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ถึงปัญหำ (Define) และใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
เพ่ือสร้ำงไอเดีย(Ideate) ส ำหรับ พัฒนำต้นแบบ (prototype) และท ำกำรทดสอบปฏิบัติจริง (test) ก่อน
น ำไปขยำยผลต่อไป หรือเป็นกำรน ำเอำศำสตร์พระรำชำว่ำด้วย "เข้ำใจ เขำ้ถึง พัฒนำ" มำประยุกต์ใช้ 

3. กำรปรับเข้ำสู่กำรเป็นดีจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นกำรผสมผสำนกันของ 
กำรจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่ำนคลำวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมำร์ทโฟน 
(Smart Phone) เ ละกำรท ำงำนร่วมกันผ่ำนเครื่องมือต่ำงๆ (Collaboration Tools) ท ำให้สำมำรถติดต่อกัน
ได้อย่ำงเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่ำจะ อยู่ที่ใด สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อนต่ำงๆ วิเครำะห์กำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชำชน เกิดผลกระทบอย่ำงสูง และสำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังในกำร
ให้บริกำรของทำงรำชกำรที่จะต้องด ำเนินกำรได้ทุกเวลำ ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทำงได้อย่ำง
มั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 

ในส่วนของข้ำรำชกำรและเจ้ำห น้ำที่ของรัฐต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิด               
(Mindset) ให้ตนเองมีควำมเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มี
สมรรถนะที่จ ำเป็นแล: เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท ำให้สำมำรถแสด บทบำทของกำรเป็นผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง (Change Leader เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชำชน 
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4.3  คุณลักษณะส าคัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0 
      จำกแนวคิดใหม่ดังกล่ำว อำจสรุปเป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนในระบบรำชกำร 4.0 

ดังนี้  
1. ท ำงำนอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส เอ้ือให้บุคคลภำยนอกและประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้ 
2. ท ำงำนเชิงรุก แก้ไขปัญหำ ตอบสนอง ควำมต้องกำรของประชำชน และสร้ำงคุณค่ำ 
3. แบ่งปันข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนซึ่งกันอย่ำงเป็นเอกภำพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำร มีฐำนข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน 

ยุทธศำสตร์และกำรตัดสินใจในกำรท ำงำน 
4. ปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้คล่องตัวรองรับกำรประสำนงำนแนวระนำบและในลักษณะเครือข่ำย 
5. ท ำงำนอย่ำงเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ทันเวลำมีกำรวิเครำะห์ 

ควำมเสี่ยงทั้งในระดับองค์กำรและในระดับปฏิบัติกำร 
7. เปิดกว้ำงให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำมีส่วนร่วม ถ่ำยโอนภำรกิจไปด ำเนินกำรแทนได้ 
8. ส่งเสริมให้เดินวัตกรรม ควำมคิดริเริ่ม และกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำรท ำงำนที่ 

ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
9. บุคลำกรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์กำรที่มีควำมทันสมัยและมุ่งเน้นผลงำนที่ด ี
10. ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร ดึงดูดบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง พัฒนำอย่ำงเหมำะสมตำม 

บทบำทหน้ำที่ สร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงแรงจงูใจ มีแผนเชิงรุกรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ  มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ดังรำยละเอียด  ต่อไปนี้ 
แผนปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ขออนุมัติโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ

บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ 

 

 

ธันวำคม 2563 
 

 

น.ส.สุวิกรำนต์  ใจกล้ำ 
 

 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  
ศึกษำดูงำน เรื่องกำรบริหำรจัดกำร  
ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง 
 
กิจกรรมที่ 2  
ศึกษำดูงำน เรื่องค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ณ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 16  
กิจกรรมที่ 3  
อบรมพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรภำครัฐ                   
สู่ระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  
 

 
 

23 ตุลำคม 2563 
 
 
 
3 มีนำคม 2564 
 
 
 
31  สิงหำคม  2564 

 
 

น.ส.สุวิกรำนต์  ใจกล้ำ 
 
 
 
น.ส.สุวิกรำนต์  ใจกล้ำ 
 
 
 
น.ส.สุวิกรำนต์  ใจกล้ำ 

3. การประเมินผลและสรุปการด าเนินการ 
- สรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

กันยำยน  2564 

 

น.ส.สุวิกรำนต์  ใจกล้ำ 
 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยัง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 

กันยำยน  2564 

 

น.ส.สุวิกรำนต์  ใจกล้ำ 
 

หมำยเหตุ : ตำรำงกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ประกอบด้วย 
          -  ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ     จ ำนวน   ๑   คน 
 -  รองศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ    จ ำนวน  ๑ คน   

-  ศึกษำนิเทศก์        จ ำนวน           7  คน   
-  ข้ำรำชกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38ค(2)  จ ำนวน          28    คน 
-  พนักงำนรำชกำร      จ ำนวน   1 คน 
-  เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ     จ ำนวน  3 คน 
-  ลูกจ้ำงชั่วครำว       จ ำนวน            8     คน  

รวมทั้งสิ้น       49   คน 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมำณ 
        -  ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ 
เชิงคุณภำพ 
        -  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
โครงการ 
         - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำ/วิชำ           
ที่รับกำรพัฒนำ 

 
๑๐๐ 

 
๘๐ 

 
80 

 

 

งบประมำณ  ทั้งสิ้น 24,500 บำท (สองหมื่นสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

กิจกรรมเพ่ิมเติม จ ำนวนเงินงบประมำณ 
กิจกรรมที่  2 : อบรมพัฒนำคุณภำพกำรบรหิำรภำครฐัสู่ระบบรำชกำร 4.0 
(PMQA 4.0)   
ใช้เวลำ 1 วัน มีค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ  ๆละ 100 บำท จ ำนวน 49 คน 
- ค่ำอำหำว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ  ๆละ 35 บำท จ ำนวน 49 คน 
- ค่ำวัสดุในกำรอบรม 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 
- ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

 
 

 
4,900 
3,430 
5,400 
3,490 
7,280 

รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) 24,500 

หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร
ในศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2563  ถึงเดือนกันยำยน 2564         
มีผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ดังนี้ต่อไป  

กิจกรรมและงบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี 
งบประมาณ 

ในการด าเนนิงาน 
1.  
 
2. 
 
 
 
3. 

ศึกษำดูงำน เรื่องกำรบริหำรจัดกำร  
ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง 
ศึกษำดูงำน เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำร  
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ณ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 16 
อบรมพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรภำครัฐ                    
สู่ระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  
 
 

23  ตุลำคม  2563 
 
3 มีนำคม 2564 
 
 
 
31  สิงหำคม  2564 

10,450 
 

10,450 
 
 
 

24,500 

(ส่ีหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 45,400 

 
 
กิจกรรมที่ 1 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำได้เข้ำศึกษำดูงำน ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง  เข้ำศึกษำดูงำน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 29  ตุลำคม  2563  เพ่ือเป็นกำรเทียบเคียงคุณภำพตำมแนวทำง Benchmarking ซึ่งจะน ำผลจำก
กำรศึกษำดูงำนมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีมของจังหวัดพะเยำ  และองค์กรให้มีคุณภำพ 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง มีวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อน พัฒนำกำรศึกษำแบบบูรณำกำร สร้ำงสรรค์
นวัตกรรมที่หลำกหลำยและผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐำนตำมหลั กปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเป็นคน

ดีมีวินัยสำมำรถค้นพบ ควำมถนัดในอำชีพ ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมภูมิใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.   ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
3.   สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยอย่ำง

ทั่วถึงและเป็นธรรม 
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4.   พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
5.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ เพ่ือตอบสนองควำม

ต้องกำรของประชำชน ในพ้ืนที่  
 ข้อมูลพ้ืนฐำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวนทั้งสิ้น    
49   คน รำยละเอียดดังนี้ 
 ศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง    1 คน 
 รองศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง   1 คน 
 กลุ่มอ ำนวยกำร     5 คน 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    8 คน 
 กลุ่มนโยบำยและแผน    4 คน 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน  4 คน 
 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน   4 คน 
 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล   9 คน 
 หน่วยตรวจสอบภำยใน    2 คน 
 กลุม่พัฒนำกำรศึกษำ    5 คน 
 คุรุสภำจังหวัดกำล ำปำง    1 คน 
 ลูกจ้ำงชั่วครำว     7 คน 
 
กิจกรรมที่ 2 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้ด ำเนินกำรเข้ำศึกษำดูงำนเรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำร  
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 16 
เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2564  ผลจำกกำรศึกษำดูงำนพบว่ำ 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 16 ได้ชี้แจ้งแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ กำรประเมินประสิทธิผล
กำรด ำเนินงำน (Performance Base) ร้อยละ 60 และกำรประเมินศักยภำพในกำรด ำเนินงำน (Potential 
Base) ร้อยละ 40 รวม 12 ตัวชี้วัด  

 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 60 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรที่ส่งผลต่อระดับคะนนเฉลี่ยผลกำร

ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ร้อยละ 15 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ร้อยละ 15 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรศึกษำระดับปฐมวัย  ร้อยละ 15 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(Open Data Integrity and 

Transparency : OIT) ตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและ  ร้อยละ 15 
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การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 5 หมวด 1 ประเด็นที่ 1.1 ระดับพ้ืนฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงระบบกำรน ำ

องค์กำรที่สร้ำงควำมยั่งยืน  รอ้ยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 6 หมวด 1 ประเด็นที่ 1.2 ระดับพ้ืนฐำน (Basic) กำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส  

ร้อยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 7 หมวด 2 ประเดน็ที่ 2.1 ระดับพ้ืนฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกระบวนกำรวำงแผน    

กลยุทธ์อย่ำงเป็นระบบ ร้อยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 8  หมวด 3 ประเด็นที่ 3.1 ระดับพ้ืนฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรใช้ข้อมูลและ

สำรสนเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำง (Customer centric) ร้อยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 9  หมวด 3 ประเด็นที 3.2 ระดับพ้ืนฐำน (Basic)  กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน

ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์   ร้อยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 10  หมวด 4 ประเด็นที่ 4.1 ระดับพ้ืนฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผลกำร

ด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
ตัวชี้วัดที่ 11 หมวด 5 ประเด็นที่ 5.1 ระดับพ้ืนฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนก ำลังคนเพ่ือสนอง

ต่อยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ร้อยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 12  หมวด 6 ประเด็นที่ 6.1 ระดับพ้ืนฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรออกแบบกระบวนกำรที่

เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร (end to end process) 

โดยขอให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรแก้ไขหัวข้อตัวชี้วัดและปรับหัวข้อตัวชี้วัดระดับ
กระทรวง ทั้งนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภำค 16 จักได้ท ำหนังสือแจ้งมำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ให้ทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 
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กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ สู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ในวันที่  31 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40   คน  และสรุปผลการประชุมดังนี้ 
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร.  ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรน ำไปใช้ใน
กำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองที่ครอบคลุม ภำพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล  โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงำนรำชกำรปรับปรุงองค์กำรอย่ำงรอบด้ำนและ อย่ำงต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้ง  7  ด้ำน (หมวด)   คือ  
 (1) กำรน ำองค์กำร  เป็นกำรประเมินกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรในเรื่องวิสัยทัศน์ 
เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ควำมคำดหวังในผลกำรด ำเนินกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ในส่วนรำชกำร กำรก ำกับดูแลตนเอง
ที่ดี และด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
 (2) กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ เป็นกำรประเมินวิธีกำรก ำหนดและถ่ำยทอดประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติรำชกำร เพ่ือน ำไปปฏิบัติ และวัดผล
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร 
 (3) กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำรประเมินกำร
ก ำหนดควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมนิยมชมชอบ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และกำรก ำหนดปัจจัย
ส ำคัญที่ท ำให้ผู้รับบริกำรและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ         
 (4) กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้  เป็นกำรประเมินกำรเลือก รวบรวม 
วิเครำะห์ จัดกำร และปรับปรุงข้อมูลและสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร 
 (5) กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคลเป็นกำรประเมินระบบงำน ระบบกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง
ควำมผำสุกและแรงจูงใจของบุคลำกร  เพ่ือให้บุคลำกรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ตำมทิศทำง
องค์กำร 
 (6) กำรจัดกำรกระบวนกำร   เป็นกำรประเมินกำรจัดกำรกระบวนกำร กำรให้บริกำร 
และกระบวนกำรอ่ืนที่ช่วยสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนกำรสนับสนุน 
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กำร 
 (7)  ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร  เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและแนวโน้มของส่วน
รำชกำรในมิติด้ำนประสิทธิผล มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มิติด้ำนประสิทธิภำพ และมิติด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กำร 
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 เกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  

 PMQA 4.0 คือเครื่องมือกำรประเมินระบบกำรบริหำรของส่วนรำชกำรในเชิงบูรณำกำร 
เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ ของส่วนรำชกำรกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนภำครัฐ พัฒนำไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 กรอบกำรประเมิน PMQA 4.0 มี
ทั้งหมด     7 หมวด ฑ์อิงตำมเกณ  (PMQA ฉบับ พ.ศ.2558) โดยหมวด 1 – 6 ซึ่งเป็น หมวดกระบวนกำร
จะมีประเด็นในกำรพิจำรณำหมวดละ 4 ประเด็น ส่วนหมวด 7 ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรจะมี
ประเด็น ในกำรพิจำรณำ 6 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็นในกำรประเมิน แต่ละประเด็นจะมีระดับกำร
ประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ พ้ืนฐำน ก้ำวหน้ำ และพัฒนำจนเกิดผล 
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 พิจำรณำกำรประเมินกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำนสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) 
 หมวด 1 : ประเด็นที่ 1.3 : ระดับพ้ืนฐำน (Basic)  ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกร และเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก 
 หมวด 2 : ประเด็นที่ 2.2 : ระดับพื้นฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรก ำหนด
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ 
 หมวด 2 : ประเด็นที่ 2.3 : ระดับพื้นฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 
 หมวด 3 : ประเด็นที่ 3.3 : ระดับพื้นฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงนวัตกรรม    
กำรบริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำงและตอบสนองควำมต้องกำร 
 หมวด 4 : ประเด็นที่ 4.2 : ระดับพื้นฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
และตัวชี้วัดเพ่ือแก้ปัญหำในกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
  หมวด 4 : ประเด็นที่ 4.3 : ระดับพ้ืนฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรรวบรวมข้อมูล 
สำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ของหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 หมวด 5 : ประเด็นที่ 5.2 : ระดับพื้นฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงบรรยำกำศ
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน(end to end process) 
 หมวด 6 : ประเด็นที่ 6.2 : ระดับพื้นฐำน (Basic) ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ                                                                           
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้ก ำหนดโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรใน

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ตลอดจนสร้ำงแนวทำงปฏิบัติรำชกำรตำมค่ำนิยมองค์กร (P-STRONG)  มีกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม    
เพ่ือปฏิบัติรำชกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักต่อกำรทุจริตในสังคม เสริมสร้ำง
สมรรถนะบุคลำกร และพัฒนำองค์กรให้มีคุณภำพ พบว่ำ 
 

1. สรุปผล 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภำค 16 ขอให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรแก้ไข
หัวข้อตัวชี้วัดโดยเรียบตำมล ำดับ และปรับหัวข้อตัวชี้วัดระดับกระทรวง ทั้งนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ภำค 16 จักได้ท ำหนังสือแจ้งมำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้ทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 
 

2. ข้อเสนอแนะ  
 2.1  กำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำน ควรเพ่ิมระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำน รวมถึงควรมีกิจกรรม
นันทนำกำร ระหว่ำงศึกษำดูงำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีกับบุคลกำรทำงกำรศึกษำ และสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
 2.2  จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.3 จัดโครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรควรระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อย 3 วัน 2 คืน     
เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มำกยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
วันที่ 23  ตุลาคม  2563 
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ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานส านักงานศึกษาธิการภาค 16 
วันที่ 3  มีนาคม  2564 
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ภาพกิจกรรมอบรมอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

วันที่ 31  สิงหาคม  2564 
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