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บทสรุปผู้บริหาร 

 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบ
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 2) สร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
๑) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพ่ือการศึกษากระบวนการบริหารงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๖ คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๔ คน รวม ๒๐ คน  
๒ )  กลุ่ ม เ ป้ า หม า ยที่ ใ ช้ ใ น ก า รสน ทน า กลุ่ ม  ( Focus Group)  เ พ่ื อ ต ร ว จสอบ คว าม เห ม า ะ ส ม 
ของรูปแบบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ คน ๓) การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับ A (คะแนน 85 – 94.99) 
จ านวน ๖๐ คน ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด 6 คน รองศึกษาธิการจังหวัด 6 คน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 6 แห่ง แห่งละ 8 คน รวม 60 คน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และขั้นตอนที่ 2  
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  ความโปร่งใส  
การออกแบบรูปแบบเพ่ือพัฒนางาน จัดท าเป็นคู่มือส าหรับศึกษาธิการจังหวัดทดลองใช้ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
และประเมินผลการทดลองใช้ จัดท าเป็นรายงานการวิจัยเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหาร
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ และใช้ในการพัฒนางานของศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 
 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส พบว่า 
 สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ประกอบที่สามารถน าไปใช้
เป็นขอบข่ายของการวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทของส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส ประกอบด้วย  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใสในปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
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ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
มีแนวทางการด าเนินงาน การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักการมีส่วนร่วม ๔) หลักความ
โปร่งใส ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ๑) ด้านหลัก 
นิติธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทาง  
การปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงาน
ที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการสร้างความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการสร้างจิตส านึก 
ในการใช้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ๒) ด้านหลักคุณธรรม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการส่ง เสริมให้มีการใช้คุณธรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
มีการจัดให้มีระบบการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า ในการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมให้แก่บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
อย่างต่อเนื่อง ๓) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคี
เครือข่ายเข้ามาจัดกิจกรรม มีการก าหนดให้มีการน ากิจกรรมของส านักงานออกไปร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน  
๔) ด้านหลักความโปร่งใส ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน มีการประชาสัมพันธ์   
มีการเปิดเผยมาตรการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปิดเผยการบริหารงานบุคคล มีการจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต มีการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริต และมีการสร้างมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๕) ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน มีการสร้างเสริม ความรับผิดชอบต่อองค์กร และมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ ๖) ด้านหลักความคุ้มค่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรมีการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีประกอบการปฏิบัติงาน และมีการวางแผน และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส พบว่า 
 ผลการร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ 
วัตถุประสงค์รูปแบบ ระบบงานและกลไกรูปแบบ วิธีด าเนินงานรูปแบบ การประเมินรูปแบบ เงื่อนไขการน า
รูปแบบไปใช้  
 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
มี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการรูปแบบ วัตถุประสงค์รูปแบบ ระบบงานและกลไกรูปแบบ วิธีด าเนินงานรูปแบบ
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การประเมินรูปแบบและเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้  โดยมีระบบงาน และกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่  
การก าหนดนโยบาย การแต่งตั้งคณะกรรมการ การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  
ตามหลักส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) การด าเนินงานบริหารตามหลักส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) และการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน (จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส)  
 ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส พบว่า แนวทางการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่านั้น  มีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม มีเกณฑ์การประเมินผลและหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล
ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดชัดเจน ครบทุกองค์ประกอบ แต่ละตัว ชี้วัดเปิดโอกาสให้ปฏ ิบ ัติ 
ได้หลากหลาย บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแนวทางปฏิบัติและปฏิบัติด้วยความเต็มใจ   
 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใสของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) พบว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีระดับ
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ด้านความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเป็นไปได้และด้าน  
ความเป็นประโยชน์ ตามล าดับ 
 การเผยแพร่และการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การเผยแพร่ 
 1.1 การเผยแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเป็นหนังสือราชการน าส่ง ลงนาม 
โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง จ านวน 101 หน่วยงาน  
 1.2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ผู้วิจัยได้น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขับเคลื่อนการน าผลการวิจัย
ไปใช้ในระดับกระทรวงอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ในการประชุม
ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
ราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม
ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการส านักส่วนกลาง ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิก าร
จังหวัดทั่วประเทศ 



ง  
 

 2. การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 2.1 การขับเคลื่อนการน าผลการวิจัยไปใช้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือ  
ที่ ศธ 0201.1/21770 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.  2563 ให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศใช้คู่มือ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 
 2.2 การน าผลการวิจัยไปใช้ ศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ได้ตอบรับใช้รูปแบบ  
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส พร้อมทั้งตอบแบบสอบถาม 
ในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 2.3 การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการใช้ผลการวิจัยในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้ง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิการภาค ด าเนินการร่วมส่งเสริม สนับสนุน การใช้คู่มือการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่ งใส ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
โดยจะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงานดังกล่าวทุกสิ้นปีงบประมาณต่อไป 

 2.4 การพัฒนาค่าการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ 
2562 และปีงบประมาณ 2563 
 2.4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้วิจัยด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
ทดลองใช้รูปแบบในวงรอบที่ 1 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) และใช้อย่างต่อเนื่อง มีค่า 
การประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2562 ในระดับ A  
(75 – 85 คะแนน) และปีงบประมาณ 2563 ในระดับ A (75 – 85 คะแนน) 
 2.4.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ทดลองใช้การบริหาร โดยรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในวงรอบที่ 2 และวงรอบที่ 3 (1 พฤศจิกายน 
2562 – 30 พฤศจิกายน 2563) มีค่าการประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
ในปีงบประมาณ 2563 ระดับ AA (100 - 86) จ านวน 2 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ล าปางและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ระดับ A (85 – 75) จ านวน 5 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ส านักงานศึกษาธิก ารจังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

 3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 3.1.1 น ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ประกอบในการวางนโยบายภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร
น ามาถือปฏิบัติในการท างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
 3.1.2 ใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานเป็นสื่อในการประสานงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตามก าหนด  
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 3.1.3 ควรประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติที่หลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์ รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส เพ่ือให้หน่วยงานมีตัวเลือก 
ในการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
 3.1.4 การประเมินผลตามคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ในบทที่ 4 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ และบทที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลการบริหาร
จัดการ เสนอแนะให้มีการก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาการประเมินที่ชัดเจน เพ่ือตรวจสอบ ทบทวน  
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.1.5 ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรจัดท าแผนพัฒนาการบริหารส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรในองค์กรขึ้น โดยเฉพาะเพ่ือให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติมีความต่อเนื่อง 
 3.1.6 ผู้ปฏิบัติในส านักงานทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการน ารูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ที่พัฒนาขึ้นไปใช้อย่างจริงจังต่อเนื่อง  

 3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การศึกษาครั้งต่อไป  
อาจสร้างรูปแบบในการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด้านอ่ืน ๆ หรืออาจสร้างรูปแบบเฉพาะขององค์กรอ่ืน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก  
มาประกอบในการจัดท ารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยพิจารณา  
ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 
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 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 4. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ซึ่งการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ 1. ได้ทราบ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส   
2. มีรูปแบบการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยมีคู่มือการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส เป็ นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้ขยายผลต่อไป  3. ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีการพัฒนาผลการประเมินค่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) และมีจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ผลการประเมินในระดับ AA (คะแนน 95 - 100) และ A 
(คะแนน 85 – 94.99) เพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ให้ค าปรึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลจนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี หากมีคุณงามความดี  
เกิดข้ึนจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 

  
 
 
         ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 
                มีนาคม 2564 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑. ความเป็นมาของปัญหา 
 ปัจจุบันปัญหาสังคมในประเทศไทยมีมากขึ้นล้วนมาจากหลากหลายสาเหตุ และเป็นตัวแปรที่ส าคัญ  
ท าให้ผู้คนในสังคมมีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป คุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นน้ าหล่อเลี้ยงสังคมให้มีความสุข  
เริ่มเสื่อมลง เกิดเป็นปัญหาทุกหย่อมหญ้าภายในประเทศ ทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและอื่น ๆ 
อีกมากมาย ธิติวัฒน์ ก าหนั้น เงินสองศรี (๒๕๖๐) กล่าวว่า สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก ผู้คนในสังคมมีการเบี่ยงเบนความสัมพันธ์ไปจากเดิมและสถาบันทางสังคมก็ท าหน้าที่ไม่ครบสมบูรณ์  
สิ ่งเหล่านี ้เป ็นปัจจัยพื ้นฐานที ่ท าให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาสังคมไทยมีอยู ่มากมายจากสภาพปัญหา  
การเสื ่อมโทรมทางคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะปัญหาของกลุ ่มเด็กและเยาวชนที ่ย ังขาดทักษะ  
ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม นิยมพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม 
บริโภคนิยม ขาดจิตส านึกสาธารณะและให้ความส าคัญกับเรื่องส่วนตนมากกว่าส่วนรวม กอรปกับนโยบาย
ของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและมุ ่งมั ่นที ่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งปัญหาที ่สะท้อนถึง
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ โดยให้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว หลักค าสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
สร้างค่านิยม จิตส านึกที่ดีให้แก่ประชาชน ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ 
พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ โดยให้สังคม
เกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” รวมทั ้ง 
จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐ  
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้
สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็ง  
บนวิถีว ัฒนธรรมไทย ภูมิป ัญญาของท้องถิ ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั ่งย ืน  
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว  การเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันมีผลท าให้ 
การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องบริหารงานให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลง
ให้ทันสมัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะน าประเทศชาติให้มีการพัฒนาก้าวหน้าโดยเน้นถึง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการเมือง  
ภาคพลเมือง สิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบอ านาจรัฐ  
ท าให้ประชาชนเริ่มมีความสนใจตื่นตัวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น ธรรมาภิบาลจึงเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่
ในการบริหารงานภาครัฐ โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารภาครัฐจัดบริการให้มีคุณภาพสูง ตามที่ประชาชน
ต้องการสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น มีการบริหารอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อธิบายได้ทุกขั ้นตอนต้องมีผู ้ร ับผิดชอบ ดังนั ้นรูปแบบการบริหารธรรมาภิบาลที่ดีจึงเป็น
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องค์ประกอบที่ส าคัญของผู้บริหารในการส่งเสริมให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ (ศรีพัชรา สิทธิก าจร 
แก้วพิจิตร, ๒๕๕๑ น.๒ - ๔ ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๖๐, น.๑๙ – ๒๐) ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศ  
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ซึ่งได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ความว่า การบริหารจัดการในภาครัฐ 
ที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้การทุจริตประพฤติ  
มิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ จึงด าเนินการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทยให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม  
มีการกระจายอ านาจ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้  
การทุจริตให้สูงขึ้นกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙, น. ๑๒๙ – ๑๓๐) 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาสอดคล้อง 
กับแผนแม่บทที่กล่าวมา คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต   

มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี  โดยมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
ให้มีประสิทธิภาพ ใช้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเน้นคุณธรรมความโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,  
๒๕๕๙, น.๔๙) ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ส่งเสริมระบบ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๕๙, น.๗) และได้ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ลงวันที่  
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม นอกจากนั้นค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ภาคราชการหน่วยงาน
ของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
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 ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง “เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” 

โดยมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปร าม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศเจตจ านง  
ในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  พร้ อมรับผิดชอบ 
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต คุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ  
จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

 ๒) ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓) ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่  
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

 ๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะด าเนินการ
เพ่ือยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

 ๕) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คือ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน อ านวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน  
 ในปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการสู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีรูปแบบการบริหารจัดการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ผู้รับบริการ จึงได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู ่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 

๒. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 ๒.๒ เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 ๒.๓ เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส  
 ๒.๔ เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส  
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๓. ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือน ามาประมวลผลประกอบในการออกแบบรูปแบบ
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จัดท าเป็นคู่มือการใช้รูปแบบ 
ทดลองใช้ ตรวจสอบ ปรับปรุง และประเมินผล โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ๑. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพ่ือการศึกษากระบวนการบริหารงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๖ คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๔ คน รวม ๒๐ คน  
 ๒. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ คน 
 ๓. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับ A (คะแนน 85 – 94.99) จ านวน ๖๐ คน ประกอบด้วย
ศึกษาธิการจังหวัด 6 คน รองศึกษาธิการจังหวัด 6 คน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
6 แห่ง แห่งละ 8 คน รวม 60 คน 
 พ้ืนที่ในการทดลองรูปแบบเพ่ือการวิจัย ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง ด าเนินการทดลอง จ านวน ๓ วงรอบ ดังนี้  
 วงรอบที่ ๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ผู้วิจัยด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 วงรอบที่ ๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สุ่มโดยใช้ส านักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร์ ๖ ภาค  
ในการสุ่ม โดยสุ่มภาคละ ๑ จังหวัด ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาค
ชายแดนใต้, และภาคใต ้
 วงรอบที่ ๓ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สุ่มโดยใช้ส านักงานศึกษาธิการ ๑๘ จังหวัด สุ่มโดยส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๘ ส านักงานศึกษาธิการภาคละ ๑ จังหวัด 

 การด าเนินการวิจัย มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๑) การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาเอกสารเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) 
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 ๒) การศึกษากระบวนการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ คน ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๑๖ คน  
และผู้เชี่ยวชาญ ๔ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการสังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑ น าไปสู่การด าเนินการวิจัย 
ในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ผู้วิจัยน าผลวิจัยในขั้นตอนที่ ๑ มาสร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ๓ ส่วน คือ 
 ๑) การยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ในส่วนที่ ๑ ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ ๑ มายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส มี ๒ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑. ขอบข่ายการบริหารส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และองค์ประกอบที่ ๒ สภาพรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เมื่อด าเนินการยกร่างรูปแบบแล้วน าร่าง
รูปแบบเสนอที่ปรึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือได้ร่างรูปแบบที่สมบูรณ์ เพ่ือน าไปสู่การวิจัยในส่วนที่ ๒ 
 ๒) การตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ในส่วนที่ ๒ ได้น าร่างรูปแบบไปตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ประเด็นประกอบการสนทนากลุ่ม คือ  
ประเด็นความเหมาะสมของรูปแบบและสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ มีลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า (Rating Seale) ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เมื่อด าเนินการตรวจสอบรูปแบบเป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยด าเนินการสรุปข้อมูล ความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน าเสนอที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบไปสู่การวิจัย
ส่วนที่ ๓ 
 ๓) การทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส 
 วงรอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2562 – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทดลองใช้ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 วงรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๓ ทดลองใช้ ๖ จังหวัด  
      ๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
      ๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง  
      ๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  
      ๔. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  
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      ๕. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
      ๖. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วงรอบที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทดลองใช้ ๑๘ จังหวัด  
      ๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
      ๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
      ๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  
      ๔. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
      ๕. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  
      ๖. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  
      ๗. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
      ๘. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
      ๙. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ๑๐. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
      ๑๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  
      ๑๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
      ๑๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
      ๑๔. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
      ๑๕. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  
      ๑๖. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
      ๑๗. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
      ๑๘. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

๔. นิยามศัพท์เฉพาะ 
      ๔.๑ ส านักงานคุณธรรม หมายถึง การบริหารแบบบูรณาการของฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๖ หลัก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า โดยหลักความโปร่งใสได้น าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อ ๙  
และ ข้อ ๑๐ มาปรับใช้ 
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 ๔.๒ หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ รวมถึงการท าประชาพิจารณา 
หรือข้อตกลงร่วมกันอันเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกทุกฝ่าย ก่อให้เกิดความเสมอภาค  เอ้ือต่อการควบคุม 
และการพัฒนา 
 ๔.๓ หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นและเชื่อถือในความถูกต้องดีงาม การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ เสียสละ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
 ๔.๔ หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในองค์กรมีการปรับปรุง
การท างานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีระบบการตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนของการตัดสินใจและการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
ด าเนินการน าหลักความโปร่งใสในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยน าหลักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 ๔.๕ หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ มีส่วนรับรู้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในการบริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ๔.๖ หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ยอมรับผลดี  
และผลเสียจากการด าเนินงานสามารถชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงข้อเท็จจริงและพร้อมรับการตรวจสอบ  
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ๔.๗ หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
รู้คุณค่าและด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
 ๔.๘ รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง รูปจ าลอง  
ที่ก าหนดขึ้น หรือเป็นแบบจ าลองของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยเสนอรูปแบบขึ้นมา เพ่ือเป็นการแสดง  
การกระท าหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี อธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  
และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในส านักงานศึ กษาธิการ
จังหวัดที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เป็นธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ  
สามารถตรวจสอบได้ มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 ๔.๙ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัด  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร  
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์  
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย 
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๕. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส  
 การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยมาจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
สรุปได้ ดังภาพท่ี ๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๖.๑ ได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน 
คุณธรรม ความโปร่งใส 
 ๖.๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรูปแบบการบริหารจัดการสู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้ขยายผลต่อไป 
 6.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการพัฒนาผลการประเมินค่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมีจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ผลการประเมินในระดับ AA  
(คะแนน 95 - 100) และ A (คะแนน 85 – 94.99) เพ่ิมมากข้ึน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

การบริหารจัดการส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

     1. หลักนิติธรรม 
     2. หลักคุณธรรม 
     3. หลักความโปร่งใส 
     4. หลักการมีส่วนร่วม 
     5. หลักความรับผิดชอบ 
     6. หลักความคุ้มค่า 

(ร่าง) รูปแบบ 
การบริหารจัดการ

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  

สู่ส านักงาน
คุณธรรม  

ความโปร่งใส 
องค์ประกอบ  

๑. หลักการ  
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. ระบบงานและ
กลไก  
๔. วิธีด าเนินงาน 
๕. การประเมิน 
๖. การน ารูปแบบ
ไปใช ้

รูปแบบ 
การบริหาร

จัดการ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด  
สู่ส านักงาน
คุณธรรม 

ความโปร่งใส 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 1.1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 1.4 กระบวนการธรรมาภิบาล 
2. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
 2.1 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
 2.2 ศาสตร์พระราชา 
 2.3 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 2.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 2.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ความเป็นมาและรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานส าหรับ    
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
5. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
 5.1 ความหมายรูปแบบ 
 5.2 ประเภทรูปแบบ 
 5.3 องค์ประกอบรูปแบบ 
 5.4 การพัฒนาและการประเมินรูปแบบ   
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
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1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 1.1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้มีผู้รู้ นักวิชาการ และองค์กรต่าง ๆ ได้ให้
ความหมายของธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ (ราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๔๒, น.๒๖ – ๒๗) ได้ให้ความหมายของค าว่าธรรมภิบาลไว้ว่า ธรรมภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้
รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนายังยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน  
แก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภัยอันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคม
จะรู้สึกถึงความยุติธรรมความโปร่งใส และความมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย
รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
(ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๖, น.๒) บัญญัติไว้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ ๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
๓) มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และ ๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 องค์การสหประชาชาติ หรือ United nations (๒๕๔๑ อ้างถึงใน บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ๒๕๔๖, น. ๗) 
ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และสังคมอย่างเท่าเทียมกัน และมีค าตอบ
พร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้นิยามว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง  
การด าเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จัดการกิจการของประเทศในทุกระดับ
ประกอบด้วย กลไก กระบวนการและสถาบันต่าง ๆ ที่ประชาชนและกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์
ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม  
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การส่งเสริมหลักนิติธรรมเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดล าดับความส าคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมยืนอยู่บนความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม และเสียงของคนยากจน และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพิจารณาในการจัดสรรหาทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๒, น.๘) ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครองการบริหาร  
การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล  
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลั กการมีส่วนร่วม  
หลักการกระจายอ านาจ หลักหลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งฉันทามติ 
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 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (๒๕๕๓, น. ๒๗) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลไว้ว่า  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยัง หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ  
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชน 
พึงมแีละพึงปฏิบัติ เช่น ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  
 สมาน อัศวภูมิ (๒๕๕๗, น. ๘๕) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลไว้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง แนวคิด
ในการบริหารที่มุ่งเน้นให้การบริหารหน่วยงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพและยังผลให้เกิดความอยู่ดีมีสุข 
ของประชาชน โดยการปฏิรูประบบราชการให้รับใช้ประชาชน ด าเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  
และไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย  และการบังคับ 
ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 จักรภพ ใสกระจ่าง (๒๕๖๐, น. ๒๐) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลไว้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปกครองที่เป็นธรรม เป็นการสะสมความรู้ที่เ ป็นวัฒนธรรมในการ 
อยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์ เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  
มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่งคง 
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถประสาน
ประโยชน์ได ้
 สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่แตกต่างกัน
บนหลักการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อผลที่กระท า และมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมมีระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 1.2 ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล เป็นบรรทัดฐานส าคัญในการปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย  
เป็นการปกครองบ้านเมืองที่มีความเป็นธรรม มีกฎเกณฑ์ที่ดีในการบ ารุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งมีการจัดระบบองค์กรและกลไกต่าง ๆ ในส่วนราชการ องค์กรของรัฐ การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน กลุ่ มชมรม สมาคมต่าง ๆ ทั้งที่เป็น 
นิติบุคคล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil Society) ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเป็นแนวทางในการจัด
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ระเบียบ เพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนของทั้งประเทศ สามารถ  
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักบริหารจัดการที่ดี 
เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบ จะเห็นได้ว่า ธรรมาภิบาล  
มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 
โดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมาเพ่ือทุกคนทุกฝ่ายในประเทศร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันจัดการ 
ร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันแก้ปัญหา มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไกล ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓, น. ๒๙ – ๓๑) ได้สรุปความส าคัญจากนักวิชาการหลายท่านได้ ดังนี้    
 1. เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเอื้อประโยชน์ให้กับคนทุกระดับ  
ทั้งคนรวย คนจนในเรื่องการมีรายได้ มีงานท า การพัฒนาที่เท่าเทียมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 2. การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกระดับจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง
โดยแท้จริง ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ  
 3. ธรรมาภิบาลช่วยลด บรรเทา หรือแก้ปัญหา ถึงแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดความรุนแรงก็ยังช่วยลด 
หรือบรรเทาความรุนแรงลงไปและปัญหาที่ไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดข้ึนอีก  
 4. ธรรมาภิบาลจะช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ทั้งทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรม จริยธรรม และทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะ มีความโปร่งใส สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง  
มีความสุขและเอ้ืออาทรต่อกัน มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยฐานมั่นคง  
 5. ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง และส่งเสริมให้คนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 6.ธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดที่ เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจและมีการตรวจสอบการท างานของรัฐ โดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 7. ธรรมาภิบาลจะช่วยให้ระบบการบริหารของรัฐมีความยุติธรรมเป็นที่น่ า เชื่อถือทั้ ง ใน 
และต่างประเทศ  
 8. ปัจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น ประเทศต่าง  ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศก าลังพัฒนาหรือแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตามต่างมีความต้องการธรรมาภิบาลมากขึ้น  จึงท าให้
หลักธรรมาภิบาลกลายเป็นมาตรฐานสากลที่บ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมือง หากสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นได้ย่อม หมายถึง การได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสังคม
ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น  
 9. ธรรมาภิบาลมีหลักการคล้ายกับหลักการบริหารหลายรูปแบบที่ถูกน ามาใช้ในหน่วยงาน 
หรือองค์การทั่วไป ซึ่งรวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาด้วย เช่น ระบบมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย 
(Thailand International Public Sector Standard Management Systems and Outcomes: Thailand 
International P.S.O) ระบบการควบคุมคุณภาพ (Q.C) ระบบมาตรฐานสากล (ISO) การบริหารคุณภาพ 
ทั้งระบบ (TQM) การบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซึ่งล้วนให้ความส าคัญ ต่อการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นหลักการที่ส าคัญประการหนึ่งของธรรมาภิบาล 
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 10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ก าหนดให้จัดโครงสร้างระบบ 
และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจและหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลก 
ให้ความส าคัญและมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 11. ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ทั้งองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย มีข้อสรุปร่วมกันว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นกุญแจส าคัญประการหนึ่ง  
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน  
 12. หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักส าคัญที่องค์กรระหว่างประเทศใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศยากจนหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยก าหนดให้ประเทศที่ขอรับการช่วยเหลือ
ต้องสร้างธรรมาภิบาลขึ้นในระบบบริหารจัดการของรัฐ 
 13. หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน  
และภาคเอกชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดเป็นพลัง 
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ  
 14. หลักธรรมาภิบาลมีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรต่าง  ๆ ที่ เป็นธรรมต่อคนในสังคม 
ให้ความมั่นใจแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจน มีการจัดระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพและรักษา 
ความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอย่างมีเสถียรภาพ จะส่งผลให้ประชาชน  
มีความมั่งคง มั่งคั่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนมีความสงบสุข ธรรมาภิบาลจึงเป็นกุญแจดอกส าคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘, น. ๒๘ – ๓๐) 
ได้กล่าวถึง ความส าคัญของธรรมาภิบาลต่อการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้ 
 ประการแรก ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐมีเป้าหมายอยู่ที่การยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพต่อการบริหารภาครัฐอย่างจริงจังมากขึ้น  โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วและประหยัด ทั้งเวลาและงบประมาณความคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งวัดได้จาก
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 ประการที่สอง ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐให้ความส าคัญกับผลส าเร็จหรือผลงานมากกว่าการท า
ส าเร็จ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีตัวชี้วัด (KPI) ที่ถูกก าหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจของประชาชนนับเป็นตัวประเมินผล  
ที่ส าคัญ 
 ประการที่สาม ช่วยให้ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐให้มีความรัดกุมและเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับรู้กันทั่วไป  เช่น  
การมีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ การมีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามฮ้ัวประมูลงานของภาครัฐ 
 ประการที่สี่ ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความส านึกรับผิด (accountability) 
ต่อประชาชนและองค์กรมากขึ้น ซึ่งความส านึกรับผิดชอบมีส่วนท าให้การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐมีการระมัดระวัง 
การกระท าที่มีผลต่อสาธารณะหรือประชาชนมากขึ้น และหากเกิดข้อผิดพลาดขึ ้นก็พร้อมที ่จะรับผล 
ของการกระท านั้นโดยไม่หลบเลี่ยงหรือโยนความผิดให้บุคคลอ่ืนหรือนิ่งเฉย 
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 ประการที่ห้า ช่วยท าให้ระบบราชการเป็นระบบเปิด และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางมีส่วนร่วม
ในการบริหารภาครัฐอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ประการที่หก ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐยึดกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าการใช้
ดุลยพินิจหรือตามอ าเภอใจ โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจหรือแต่ละงานไว้ชัดท าให้
การใช้กฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอาจลดลงไป 
 ประการที่เจ็ด ท าให้ระบบบริหารภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 ประการที่แปด ท าให้บุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน ในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชนมิใช่เจ้านายประชาชน หรือผู้มีสถานภาพที่เหนือกว่าประชาชน 
 จักรภพ ใสกระจ่าง (๒๕๖๐, น. ๒๑) ได้กล่าวถงึความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลไว้ว่า หลักธรรมาภิบาล
เป็นทั้งหลักการพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ที่สั งคมโลกต้องการให้ เกิดขึ้นและน ามาใช้เ พ่ือลดบรรเทา  
และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยสร้างคุณค่าและจิตส านึกทางปัญญา 
วัฒนธรรมและจริยธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท าให้มีความเป็นธรรมในสังคม มีความโปร่งใส
ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกัน  
ที่ท าให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และยั่งยืนทุกภาคของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตยปัจจุบันได้กลายเป็น
มาตรฐานสากลที่องค์กรและหน่วยงานทั่วไปต้องการให้เกิดข้ึน 
 สรุปได้ว่า ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลมีความส าคัญในการน ามาเป็นมาตรฐานและภูมิคุ้มกัน  
ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ช่วยสร้างคุณค่าและจิตส านึกทางปัญญา วัฒนธรรม และจริยธรรม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท าให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 1.3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง  
หรือวิธีปฏิบัติในการพิจารณาองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ในที่นี้ได้พิจารณาจากการน าแนวนโยบาย  
และหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลของหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญ ได้แก่ องค์กรระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานราชการของภาครัฐและแนวคิดของนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ ในส่วนของหน่วยราชการ 
ของรัฐได้พิจารณาถึงส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีออกเป็น 6 ประการ ดังนี้ 
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 1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่า 
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 3. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก  
ในการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์  
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการ 
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
 4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น 
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณประชาพิจารณ์  
การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 
 5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น  
ที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6. หลักความรู้คุณค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่จ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นผลมาจาก
การประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ไว้ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม หมายถึง กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดี  
และลงโทษคนไม่ดีได้ มีการปฏิรูปอย่างสม่ าเสมอเหมาะกับสถานการณ์ ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 2. หลักคุณธรรม หมายถึง การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการต่าง  ๆ ให้มีคุณภาพชีวิต 
ในสังคมดีข้ึน มีการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์ สังคมมีวินัยอยู่อย่างสันติสุข 
 3. หลักความโปร่งใส หมายถึง รัฐส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลพินิจ 
ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผย 
 4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบเกิดความพึงพอใจ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม 
 5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย 
มีความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการร้องเรียนที่จ านวนลดลง 
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 6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านปริมาณคุณภาพและการประหยัด 
 กระทรวงมหาดไทย ก าหนดองค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ของกระทรวงมหาดไทย มีองค์ประกอบ 11 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน สิ่งที่ชอบธรรม  
ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเสมอภาค ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ ความเสมอภาคทางเพศ  
ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบ และการเป็นผู้ก ากับดูแลจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบ  
ของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นไปทางด้านการบริหาร การปกครอง การพัฒนา  
และการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง 
 1. การมีส่วนร่วม (Participation)  เป็นการมีส่วนร่วมของทั้ งประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ 
ในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและพลังการท างานที่สอดประสานกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2. ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยู่บนหลักการของความสมดุลทั้งในเมือง 
และชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และให้การยอมรับ (Acceptance)  
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ประชาชนพร้อมที่จะยอมสูญเสีย
ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
 4. มีความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลต่าง ๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการด าเนินการ 
และสามารถตรวจสอบได้ มีการด าเนินการที่เปิดเผย ชัดเจน และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
 5. ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนา 
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 6. มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เจ้าหน้าที่
ของทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้กับการท างานได้  
และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 7. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting gender balance) เปิดโอกาสให้สตรีทั้งในเมือง 
และในชนบทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่นมากข้ึน 
 8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะท่ีหลากหลาย (Diverse 
perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าร่วมกันได้ 
 9. การด าเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating rule of law) พัฒนาปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติม
กฎหมายให้มีความทันสมัยเป็นธรรม  
 10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานจะเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
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 11. การเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอย่างไปให้องค์กรท้องถิ่น 
ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด หรือบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด าเนินการแทน 

 เจริญ เจษฎาวัลย์ (2547, น. 15) ได้แสดงทัศนะให้เห็นว่าหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. คุณค่าจริยธรรม (Ethical values) หมายถึง การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of 
corporate conduct) และจริยธรรมของพนักงาน (Code of ethics)  
 2. การเปิดใจกว้าง (Openness) หมายถึง การเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับประโยชน์ในเรื่อง
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติ (Decision-making process and actions) ที่ได้กระท าไปให้ทราบ
โดยทั่วกันมากที่สุดที่จะมากได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดใจกว้างในการยอมรับให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติการของ
ตนเองอย่างละเอียดได้ด้วย 
 3. ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีกลไกป้องกันมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไม่เป็นธรรม 
 4. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การเปิดเผยด าเนินงานและรายงานทางการเงิน 
ของกิจการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พอเพียง มีความชัดเจน และเรียบง่าย 
 5. ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง กระบวนการวิธีปฏิบัติ ซึ่งมีความรับผิดชอบ 
ต่อสาธารณชนในการตัดสินใจและการกระท าโดยเสนอตัวเองให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดได้ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใด ๆ ที่มีความเหมาะสม 
 6. ระบบควบคุมภายในดี (Good system of control) หมายถึง องค์การมีมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่มีระเบียบแบบแผนที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ โดยมีทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive) 
การควบคุมแบบค้นพบ (Detective control) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective control) และการควบคุม
แบบส่งเสริม (Directive control) พร้อมภายใต้เงื่อนไขค่าใช้จ่ายของการควบคุมมีไม่มากกว่าผลประโยชน์  
ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในนั้น 
 7. ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) หมายถึง องค์การ
ที่มีธรรมาภิบาล ควรต้องมีกลไกการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถท างานให้เกิดประสิทธิผล
อย่างน้อยในระดับหนึ่งที่ได้คาดหวังไว้ 
 8. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable laws 
and regulations) หมายถึง องค์การที่มีธรรมาภิบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ
ที่ก าหนดไว้ โดยพยายามไม่บ่ายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยงหรือหลบกฎหมายอย่างไร้จริยธรรม 
 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวพร้อมทั้งออก 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้มีผลบังคับ  
ใช้แทน ซึ่งแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหม่ได้ขยายกรอบความคิดจากเดิม  
ที่ให้ความส าคัญกับ 6 หลัก ดังกล่าวข้างต้น ให้ครอบคลุมในเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งรวมถึง 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge anagement) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคัญกับการท างานของข้าราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2548, น. 1) ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 7 ประการดังนี้  
 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 ภายหลังการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
ท าการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาระบบราชการภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 โดยเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวสามารถแจง  
เป็นองค์ประกอบของดัชนีวัดผลการด าเนินได้ 10 องค์ประกอบ โดยเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้กรอบ
แนวคิดหลักการบริหารจัดการที่ดี 6 หลักการ และหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่อีก 4 องค์ ประกอบ 
รวมเป็น 10 องค์ประกอบ หรือเรียกว่า หลักทศธรรม ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักการเป็นองค์กร  
แห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ปาริชาต เทพอารักษ์ และอมราวรรณ ทิวถนอม, น. 79-80) 
 จากข้อมูลที่น าเสนอมานั้นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล สามารถเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เด่นชัด  
ที่สร้างให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่เป็นงานธุรกิจบริการรวมถึง  
ภาคการศึกษา นั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักการ 
มีส่วนร่วม 4) หลักความโปร่งใส 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 

 1.4 กระบวนการธรรมาภิบาล 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลท าให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ และเป็นกลไก 
ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด  
ความเสียหายแก่การบริหารองค์กร เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นการสร้างส านึกที่ด ี
ในการบริหารงานและการท างานในองค์กร และจัดระบบที่สนับสนุนให้ปฏิบัติตามส านึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็น  
ในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึง  
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
นั้นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ควรมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ดังนี้ (ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553, น. 75) 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล  
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  
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 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ เพ่ือควบคุมและประเมินผล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีด าเนินการไว้เป็นระยะ 
 ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาต้องสร้างระบบติดตาม 
และประเมินผลขึ้นมา เพ่ือก ากับการด าเนินงานตามแผนงานการท างาน  
 ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 ถวิลวดี บุรีกุล (2549, น. 16 – 17) กล่าวว่า การให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และทุก ๆ หน่วยงาน 
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างกว้างขวางและยั่ งยืนจ าเป็นจะต้องใช้กระบวนการ ประชาธิปไตย  
เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัตร เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แท้จริงอย่างกว้างขวาง แต่มิติที่ส าคัญของประชาธิปไตย  
ก็คือ การแข่งขันการมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การเป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืน 
ของประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลคงอยู่ได้ เนื่องจากตราบใด 
ที่ไม่เป็นเผด็จการ ประชาชนย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มีการตรวจสอบ
การด าเนินงานของรัฐ ท าให้เกิดความโปร่งใส ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือ เป็นวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง กระบวนการเป็น
ประชาธิปไตยน ามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติและระหว่างชาติได้ประชาธิปไตย จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
ประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลกับประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศท่ีไม่ได้เป็น
ประชาธิปไตยธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยส าคัญของการมีธรรมาภิบาล เช่น  
หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบได้ ให้เป็นไปในทางความโปร่งใส มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และมีส่วนร่วมในการวางแผน เป็นต้น 
 จากการศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และกระบวนการของหลักธรรมาภิบาล  
จากนักวิชาการ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ว่า จุดร่วมส าคัญของหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า หลักธรรมาภิบาล
ของภาครัฐของประเทศไทยถูกก าหนดขึ้นในแผนงาน หรือแผนแม่บทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี แก้ปัญหาการทุจริตคอรับชั่น การน าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในองค์กร หรือส านักงาน  
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทุกองค์กร หรือหน่วยงานให้ความส าคัญ 

2. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)  
ความในมาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
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จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ว่า 1) มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านต่าง ๆ  
ของการศึกษา คือ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และ2) มุ่งให้คนไทยมีจริยธรรม  
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2.2 ศาสตร์พระราชา 
       ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อ้างถึงใน 
สุรศักดิ์ อินศรีไกร, 2561) ได้กล่าวถึง ศาสตร์พระราชา ไว้ว่า ศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู้ของพระราชา 
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9) ที่ทรงช่ วยเหลือปวงชน 
ชาวไทยเป็นการวางแนวทาง แนวคิด ทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ – ขั้นตอน การทรงงาน 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ซึ่งมีมากกว่า 4,000 โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ของพระองค์ท่าน เช่น ศาสตร์ในการท าฝนเทียม หรือ ฝนหลวง แก้ฝนแล้ ง/ไฟป่า ศาสตร์ที่ชื่อว่าโครงการ 
แก้มลิง แก้น้ าท่วม การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ใช้ผักตบชวาที่เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม”กังหันชัยพัฒนา –  
เติมออกซิเจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤตต้มย ากุ้งหรือฟองสบู่แตก จวบจนทุกวันนี้   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการ  
ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ มีพระราชด ารัส เมื่อปี  2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลัง  
ทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่ส าคัญ คือ นักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใย 
ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่อง
ของจิตใจ” รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น า “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลก  
ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก โดยน้อมน าพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนามาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง  
ให้มีความอยู่ดี กินดี และได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals) จนประสบความส าเร็จ 
ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง 1) ศูนย์สาธิต
สหกรณ์โครงการหุบกะพง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดน้ ากินและน้ าใช้ การขาดที่ดินท ากิน ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย 2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียน 
ทุกคนน าไปลงทุน เพ่ือประกอบอาชีพท าการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก 3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการ
สอนวิชาชีพหลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถด ารงตน
ได้อย่างเหมาะสม 4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ าลดกลิ่น น้ าไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัย
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ของสัตว์น้ าได้ 5) บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จ ากัด ด าเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” บนกลไก 
“ประชารัฐ” ที่ไม่มุ่งเน้นผลก าไรจากการประกอบการ กล่าวสรุปศาสตร์พระราชา จากปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 1. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการน าทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน  
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และฐานคุณธรรม 
 2. วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคน วัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์  
การวิเคราะห์และการวิจัยการทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้างในเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง 
พ่ึงพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ 
 3. การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ต้องท าให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจต้องประยุกต์ใช้
อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดต ารา ปรับตามบุคคล สภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชา ได้แก่ โครงการพระราชด าริกว่า 4 ,000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน แก้มลิง ฝนหลวง 
กังหันน้ าชัยพัฒนา หญ้าแฝก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สถานีวิทยุอส ถนนวงแหวน 
 4. ผลลัพธ์ของศาสตร์พระราชา คือ แผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
ตามพระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และรู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สุรศักดิ์ อินศรีไกร, 
2561, น. 7 – 12)  

 2.3 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้มีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชน
ไทยที่มีฐานะยากจนยากล าบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  
ที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของ
แต่ละคน เป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553  
ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) ขึ้นทรงให้น าโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้
การด าเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
สืบต่อไป พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  
ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของ
ตน 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด  - ที่ถูก สิ่งชั่ว – 
สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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 3. มีงานท ามีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้ 
การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
 4. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษา  
และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี หมายถึง  
การมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้
ก็ต้องท า” พระองค์ท่านยังทรงสืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่องการสร้างคน
ดีให้แก่บ้านเมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ครูต้อง 
มีศรัทธาที่แรงกล้าเพ่ือท าให้เด็กเป็นคนดี คือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้มีอุปนิสัยติดตัว 
(Character Education) ๕ ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพ่ือให้คนไทยเป็น 
ผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน  
คือ การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่วนของล าต้นและราก (อ้างถึงใน สุรศักดิ์ อินศรีไกร, 
2561, น. 7 – 12)  
 2.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563) 
 2.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
      กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
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 1. ด้านความมั่นคง แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียน  
การสอน เพ่ือให้เกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
 2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางหลัก ผลิต พัฒนา
ก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  แนวทางหลักการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 
 3.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  
 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) 
 2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็ก 
 3.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอด 
การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการ
ยุวทูตความดี 
 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 3.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
 1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซึ่งอยู่ ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT  
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
 4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม 
โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA  
และ STEM Education 
 5) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แนวทางหลัก: โอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา 
 6) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลัก: พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอนการสร้างจิตส านึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563) 
 2.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มุ่งเน้น 
การปลูกฝัง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรม  
มีความรักชาติ มีความศรัทธา และยึดมั่นในหลักค าสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
หลักในการส่งเสริมคุณธรรมในการศึกษาทุกระดับเพ่ือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ” จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก และ 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ 
 1. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกทางการศึกษา 
 2. สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็นเอกภาพ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กลยุทธ์ 
 1. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว  
และน าวัฒนธรรมไทยมาเป็นฐานเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่สังคมไทย 
 2. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท า
หน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม 
 3. สร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม โดยสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่าย 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมตัวชี้วัด  
 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ระยะ  
 1. ระยะสั้น ก าหนดกรอบระยะเวลา ปี 2560 - 2561 (1 ปี) 
 1.1 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับดีมาก (ร้อยละ 80) 
 2. ระยะปานกลาง ก าหนดกรอบระยะเวลา ปี 2560 - 2564 (5 ปี) 
 2.1 ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการส่งเสริม
สนับสนุน และด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
 2.2 ทุกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการ เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 2.3 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีคะแนนภาพรวมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 
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3. ความเป็นมาและรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

 ความเป็นมาและรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 3.1 รูปแบบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแนวใหม่ 
        หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 10/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและค าสั่งที่ 11/2559  
เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคโดยมีโครงสร้างการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและค าสั่ งที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรฐัมนตรี

มนต 
องค์การมหาชน 

หน่วยงานในก ำกบั

มนต 

คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษา ศธ. ในภูมิภาค 

ส านักงานปลัด สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. 

ก.ค.ศ. สช. กศน. รัฐ เอกชน 

ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๘ (ศธภ.) (๑๘ แห่ง) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) (๗๗ จังหวัด) 

รัฐ เอกชน 
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สถานศึกษา
ปฐมวัย 

สพป.๑๘๓ เขต 

สถานศึกษา
ประถมศึกษา 

สพม.๔๒ 
เขต 

สถานศึกษา
มัธยมศึกษา 

สถานศึกษา 
กศน. 

สถานศึกษา 
อาชีวศึกษา 

สถานศึกษา 
การศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา 
เอกชน 

ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน 

รร.สังกัด ตชด. 

รร.สังกัด กทม. 

รร.สังกัด อปท. 
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 จากภาพข้างต้น พบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับรูปแบบการบริหารราชการแนวใหม่   
โดยการแต่งตั้งองค์คณะบุคคลและจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ดังนี้  

 3.1.1 การแต่งตั้งองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย 

  3.1.1.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
เป็นคณะกรรมการบริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
ประกอบด้วย 
  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
  (2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 
  (3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
  (4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ 
  (5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ 
  (6) เลขาธิการสภาการศึกษา   กรรมการ 
  (7) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
  (8) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
  (9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
  (1) ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
  (2) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา ร
ประกาศก าหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด 
  (3) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค  
หรือจังหวัด 
  (4) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวง โดยต้องไม่เพ่ิมอัตราก าลังคนและงบประมาณ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  (5) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติในงาน
ต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภท  
หรือระดับต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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  (6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 
  (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9 
  (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 
  (9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา  
เพ่ือประกอบการพิจารณา  
 3.1.1.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” 
 ภายหลังจากการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่การศึกษาให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดย
ย่อว่า“กศจ.” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
 (3) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
โดยความชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 
 (5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยกไ็ด้ ให้ กศจ. มีหน้าที่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 (1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้ 
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (2) ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
 (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
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 (4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
คณะกรรมกรขับเคลื่อน ตามข้อ ๒ 
 (6) ก ากับ เร่งรัด ตามติดและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
 (8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9  
 (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยน าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับความคุ้มค่าความประหยัดความรวดเร็ว  
และไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 
 (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 มอบหมาย
ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับโอนมาจากคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 
 (1) ก ากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 (2) ประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (3) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา 
 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (5) ก าหนดระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (6) ก าหนดระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (7) ก าหนดระเบียบการมอบอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  
ให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ปฏิบัติราชการแทน 
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 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ข้างต้น 
 (9) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา  
ต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบก่อน
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 (2) ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกได้เข้า
เรียนในสถานศึกษา 
 (3) พิจารณารายงานพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีไม่สามารถด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
เพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
 (4) จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพหรือเด็กซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการ  
ที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลือใดตามความจ าเป็น  
เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแบ่งส่วนภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ้นจากต าแหน่ง  
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้กรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่พิจารณา
อนุญาต หรือเลิกการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว หากเห็นว่าครอบครัวไม่จัดการศึกษาตามแผน  
การจัดการศึกษา 
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 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน 
 นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามค าร้องขอของบุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้ง
สถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (2) พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา  
ที่มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 
 (3) พิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนหรือจ านวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559  
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 
 (2) พิจารณาและให้ความเห็นในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อไป 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 2560 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ งานด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
   ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 ค) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ค) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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   ง) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   จ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ในเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารงานทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ดังต่อไปนี้ 
   ก) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   ข) การก าหนดการแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
   ค) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ค) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ง) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   จ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 (6) รับทราบรายงานกรณีที่สถานศึกษาประเภทที่ ๑ น าเอารายวิชามาเพ่ิมหรือปรับใช้ในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาประการใดแล้ว ศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ที่จะต้องน าข้อมติ
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด  
ในจังหวัดช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของศึกษาธิการจังหวัดทุกหน่วยงาน จึงต้องติดต่อ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือท าให้  
การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3.1.1.3 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ. มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ประกอบด้วย 
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 (1) บุคคล ซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. เป็นประธานอนุกรรมการ 
 (2) บุคคล ซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
 (3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา กศจ. แต่งตั้ง
จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
 (5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 3.1.2 การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
  3.1.2.1 ส านักงานศึกษาธิการภาค  
  จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ แม้ท่ีผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการ
ก าหนดมาตรการและกลไกขึ้น โดยมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาหลายฉบับ แต่โดยเหตุ  
ที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  
จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติม เพ่ือให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  
เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้  
ให้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี 
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในส านักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีรองศึกษาธิการภาค จ านวน
หนึ่งคน ช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาค 
และรองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
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  (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา  
  (3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
  (4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
  (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงาน
ศึกษาธิการภาค มีอาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและให้มีรองศึกษาธิการ
ภาคจ านวนหนึ่งคน เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการภาคต้องเป็น  
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด 
 อยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุ และแต่งตั้ง  
รองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.1.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ในแต่ละจังหวัดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มี
อ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ  
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   (5) ส่ ง เสริมและสนับสนุนการศึกษาเ พ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
   (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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   (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชี 
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา  
เพ่ือการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง  ๆ ในระดับ
จังหวัด ทั้งนี้ ขอน าเสนอรายละเอียดบทบาทตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 

 ตารางท่ี 1 บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแล 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด 
1 ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับของทางราชการ นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา (มาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2553) 

2 ก ากับดูแลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา (มาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาประเภทต่างๆ 
 ๒. วางแผนก ากับดูแลสถานศึกษา 
 ๓. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพ่ือก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
 ๔. เสนอแนะให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการศึกษา 
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 ตารางท่ี 2 บทบาทในการประสานส่งเสริมและสนับสนุน 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาเอกชน (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) 
๒ ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๔ รับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษา (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๓) 

  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา 
 ๒. วางแผนการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 
 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน 
 ๔. เสนอแนะให้ค าปรึกษา 

 ตารางท่ี 3 บทบาทในการพิจารณา 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม

งานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสถานศึกษาใดมีสภาพ 
และลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากสถานศึกษาทั่วไป (ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระ 
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๓ พิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐) 
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ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๔ พิจารณาอนุญาต หรือเลิกการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง 

ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗) 
๕ พิจารณาอนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน (ข้อ ๕ (๒) 

แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 
๒๕๕๔) 

๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและพิจารณาให้ความเห็น  
การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ข้อ  ๕ ข้อ ๖  
และข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๗ พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่อง
ต่อหน้าที่ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ (ข้อ ๗ (๓) แห่งกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ  
และกรรมการ วาระการด าตรงต าแหน่งและการพ้นตากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๘ พิจารณาให้กรรมการที่เป็นผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ กรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออก เพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ (กฎกระทรวงก าหนดจ านวน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ (ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๒.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลเสนอคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด 
 ๓. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการดังนี้ 
 ๓.๑ แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 ๓.๒ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเห็นชอบหรือพิจารณา 
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 ตารางท่ี 4 บทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑. ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา ๓๔ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๒ ก าหนดระเบียบให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มอบอ านาจให้ข้าราชการอ่ืนในสถานศึกษา (มาตรา ๔๕ 
(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๑. รับข้อเสนอความเห็นเรื่องการออกระเบียบต่าง ๆ ตามที่ก าหนด จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. จัดท าร่างระเบียบหรือประกาศต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๔. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๕. ประกาศใช้ระเบียบ 

 ตารางท่ี 5 บทบาทในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสให้เด็กเรียนต่อ

การศึกษาภาคบังคับ (มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
๒ ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกได้เข้า

เรียนในสถานศึกษา (มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
๓ ด าเนินการให้มีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็ก
ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับด้วยรูปและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 ๓. ทบทวนการปฏิบัติงาน 
 ๔. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
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 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” ที่โอนมาจากคณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีดังนี้ 
  (๑) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวน และอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้อง  
กับนโยบายการบริหารงานบุคคลระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 (๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัยการออกจากราชการการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา การสร้างเสริมขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม  
การจัดสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๖) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
 (๗) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 (๘) จัดท ารายงานประจ าปีที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
 (๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 
 (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย  

 ๓.๒ รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ๓.๒.๑ ขอบข่ายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย  
 ๓.๒.๑ กลุ่มอ านวยการ  มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย งานธุรการของ กศจ. 
งานราชการประจ าทั่วไปและประสานงาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  
การบริหารงานและการควบคุมภายใน  งานประชาสัมพันธ์  อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ  
งานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาองค์กร 
 ๓.๒.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย งานธุรการ และงานสรรหาบรรจุ  
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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 งานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่  อกศจ. มอบหมาย เสนอแนะเกี่ยวกับงาน
ที่ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอแนะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างและปกป้องระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 
 งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาเสนอความดีความชอบ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัด เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในหน่วยงานสถานศึกษา จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจัดท ารายงาน  
การบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ กศจ. และส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๓.๒.๓ กลุ่มนโยบายและแผน มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา งานจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัด งานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของอ านาจหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน งานแผนพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัด (แผนระยะปานกลาง) งานจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
การด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา งานวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ งานจัดท าส่งเสริม สนับสนุนระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินผล  
และรายงานงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและงบประมาณอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้บรรจุตามเป้าหมาย งานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้ง
งบประมาณของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
ด้านนโยบายและแผน 
 ๓.๒.๔ กลุ่มพัฒนาการศึกษา มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย งานร่วมรับผิดชอบงานธุรการ 
ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาการศึกษา  
และคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก  
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และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้ อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง งานระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งานผลิต พัฒนา และวิจัยเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ งานส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน  
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ งานทุนการศึกษา งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงาน
เหตุพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน  
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
งานส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา งานส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาส  
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม และงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ  
เฉพาะรุ่นและเฉพาะพ้ืนที ่
 ๓.๒.๕ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย  งานส่งเสริม 
การน้อมน าพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชวาท  
ด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ที่เกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลัก 
ของชาติและความปรองดอง สมานฉันท์ งานสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 ๓.๒.๖ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย งานส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน  
งานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ งานข้อมูลสารสนเทศ 
และแผนสถานศึกษาเอกชน และงานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับ
จังหวัด 
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 ๓.๒.๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตรวจสอบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน การสอบทานการปฏิบัติงาน 
ด้านบัญชีตามตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนการประเมินผล 
และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
 3.2.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีขอบข่ายงาน ประกอบด้วย งานปฏิบัติงานสนับสนุน 
การตรวจราชการ งานปฏิบัติบูรณาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล งานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
งานพัฒนามาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 จะเห็นได้ว่ า  ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดมีขอบข่ายภาระงานที่ ยุ่ งยากและสลับซับซ้อน  
เพราะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมของจังหวัด แต่ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรยังขาดคู่มือ 
การปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาส านักงานสู่องค์กรคุณธรรม ความโปร่งใส ให้เป็นที่ศรัทธา เชื่ อมั่น
ของผู้ร่วมพัฒนาทางการศึกษาของจังหวัดทุกฝ่าย รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  

๔. แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ๔.๑ ความเป็นมา 
       ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ  
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” (ศูนย์ปฏิบัติ 
การต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ, 2563, น. 1 - 17) 
 การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อน  
การประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและท าให้การด าเนินงานประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครอง  
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ส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็น
มาตรฐานเดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การมีส่วนท าให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม 
ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคมรวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ  
ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย 
 จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บท โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๔.๒ ผลการประเมิน ITA ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นต้นมาซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม ดังนี้ (คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คะแนน ITA ๗๒.๗๕ ๗๘.๙๐ ๗๗.๘๔ ๘๓.๘๐ ๘๖.๕๐ ๘๗.๙๖ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๙๖ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 
๕๔๒ ของ ๘,๐๕๘ หน่วยงานทั้งหมด อยู่ในอันดับที่ ๑๗ ของ ๖๐ กระทรวงศึกษาที่เข้าร่วมประเมินฯ และอยู่ใน
อันดับที่ ๗ ของ ๑๑ ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วม  
การประเมินฯ ถือว่าคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานระดับสูงมาก รายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด  
จ าแนกได้ดังนี้ 

 ๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ ๘๘.๔๘ 
 ๒) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ ๗๗.๔๗ 
 ๓) ตัวชี้การใช้อ านาจ ร้อยละ ๘๒.๒๖ 
 ๔) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ ๗๗.๐๙ 
 ๕) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ ๗๕.๓๒ 

 ๖) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๖.๒๙ 
 ๗) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ ๘๖.๙๔ 
 ๘) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน ร้อยละ ๘๑.๖๗ 

 ๙) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ ๙๒.๑๔ 
 ๑๐) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ร้อยละ ๙๒.๑๔ 

(IIT) 

(EIT) 

(OIT) 
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  โดยผู้ประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
 ๑) ควรตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 
 ๒) กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานควรมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติมีความเป็น
กลางและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
 ๓) ในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานควรมีช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายมีการพัฒนา  
การด าเนินงาน/การให้บริหารของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุง  
การด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใสมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
 ๔) ควรก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบในภาพรวมของหน่วยงาน  
โดยเพิ่มเติมในส่วนของค าสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ จากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม มีกรอบแนวทางของการตรวจสอบที่มีรายละเอียดของวิธีการ
ตรวจสอบและขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ในทุกภารกิจ รวมถึงกลไกการก ากับติดตามกระบวนการตรวจสอบในภาพรวมอย่างชัดเจน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยในปัจจุบันมีส่วนราชการและหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินดังกล่าว ได้แก่ กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ในสังกัด
กระทรวง หน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล (หน่วยงานธุรการ) และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา  
และหน่วยงานภาครัฐที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา (ในก ากับของรัฐ) และกองทุน (นิติบุคคล) 
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่น าการประเมิน ITA ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัด เช่น ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ขยายผลโดยการน าไปประเมินกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไปส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน าไป
ประเมินกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต และขยายการประเมินไปสู่โรงเรียน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จ านวน ๙๖ หน่วยงาน
ประกอบด้วยส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน ๑๘ หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน  
๗๗ หน่วยงานและศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน ๑ หน่วยงาน  
การน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
ไปขยายผล เพ่ือด าเนินการประเมินกับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนับเป็น 
การส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงาน  
ที่ เข้ารับการประเมินฯ สามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานแ 
ละการให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานปลัด 
กระทรวงได้อนุมัติหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
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ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยใช้แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ทุกส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
รวม ๙๕ หน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้ารับการประเมินรับทราบ
ระดับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ท าให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
 ๒. หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรว งศึกษาธิการที่ เข้ารับการประเมิน 
ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ไปจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  
ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต  
 ๓. ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธามากยิ่งขึ้น และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 ๔.๓ เกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       ส านักงาน ป.ป.ช. พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อมูลผลการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ท าให้เกณฑ์ 
การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต  
ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐ โดยเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกออกเป็น ๑๐ 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๑) การปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒) การใช้งบประมาณ 
 ๓) การใช้อ านาจ 
 ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไป
จนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะ
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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 ๖) คุณภาพการด าเนินงาน 
 ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ๘) การปรับปรุงระบบการท างาน 

 ๙) การเปิดเผยข้อมูล 
 ๑๐) การป้องกันการทุจริต 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการได้น า
เกณฑ์การประเมิน ITA เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเผยแพร่ข้อมูลต่าง  ๆ ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบมาเป็นกรอบส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
ข้าราชการ/พนักงานไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน  
ของรัฐอ่ืน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
เป็นต้นมา ข้อมูลจากเว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐ 

 ๔.๔ รายละเอียดตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน 
การปฏิบัติงานและการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๒๙ ข้อมูล) ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจากผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  หมายถึ ง  บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีเคยมารับบริการหรือมา
ติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นต้นมา 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐ 
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 ตารางท่ี 6 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
๑ โครงสร้าง - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

- ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

๒ ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบัน) 
- ประกอบด้วยชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน  
ข้อสังเกต 
- รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติของผู้บริหารด้วย 
- หากต าแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า “ต าแหน่งว่าง” 

๓ อ านาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ข้อสังเกต 
- เปลี่ยนหัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จากเดิม “อ านาจและหน้าที่” เป็น 
“หน้าที่และอ านาจ” 
- ควรสรุปหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานไว้ด้วย 

๔ แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ป ี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(แผนการด าเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงาน) 
ข้อสังเกต 
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย 
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย 

๕ ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
- ที่อยู่หน่วยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- หมายเลขโทรสาร 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
ข้อสังเกต 
- ต้องมีข้อมูลทั้ง ๕ หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- อาจเพิ่มแผนที่ Google Map 

๖ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
- อาจท าเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- ควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน 

๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- ควรท าเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตาบนหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน 
- แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน 

๘ Q&A - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบเป็นต้น 
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two – way 
communication) ใน Web broad หรือกล่องข้อความ 
- ควรมีค าอธิบายข้อก าหนดเบื้องต้นในการใช้Web broad บนเว็บไซต์ 

๙ Social Network - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น 
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

๑๐ แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี (แผนการด าเนิน
ภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ 
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ที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย 

๑๑ รายงานก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๑”, “แบบ สงป. ๓๐๒” 
และ “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”) 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๒ รายงานการด าเนินงาน
ประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ
อย่างไร เป็นต้น 
ข้อสังเกต 
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะ
ของหน่วยงานที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ปฏิบัติงานจริง 
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่หมายรวมถึงมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของ ก.พ. และค าสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงาน 

๑๔ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี (แสดง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส) 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
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- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมา
จากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจาก
เอกสาร 
- ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี” ปรากฏในภาคผนวก 

๑๕ รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ ๖ เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”) 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใชจ้่ายงบประมาณ 
เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๖ รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามแบบ สงป. ๓๐๑ และ แบบ สงป. ๓๐๒ 
ในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ 
ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร) 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๘ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ 
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๙ สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม “แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน”(แบบ สขร. ๑) 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดยสรุปเลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
- จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจ าทุกเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- ควรจัดท าข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ตัวอย่าง “แบบ สขร. ๑” ปรากฏในภาคผนวก 

๒๐ รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลา 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อสังเกต 
- ตัวอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี” 
ปรากฏในภาคผนวก 

๒๑ นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- หน่วยงานสามารถน านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการข้ึนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผย 
ต่อสาธารณะ 

๒๒ การด าเนิน 
การตามนโยบาย 
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
- เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑ 
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- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- ควรแสดงให้เห็นถึงการน านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการด าเนินการดังกล่าว 

๒๓ หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- ต้องน าหลักเกณฑ์ครบทั้ง ๕ เรื่อง ข้ึนเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

๒๔ รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจ าปี 

- แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ ๒๒) 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อสังเกต 
- หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ 

๒๕ แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ 
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
- เป็นคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอาจน า 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง 
การด าเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- การด าเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒๖ ช่องทางแจ้ง 
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ (เป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่าน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ”) 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
- ควรแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการน าข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทาง
ดังกล่าวไปด าเนินการอย่างไร และมีผลการด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 

๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติ 
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
ประจ าปี 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุก
ช่องทาง) 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น  
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”) 
- เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่ประเมิน 
- กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผยข้อมูล 
ด้วยการระบุจ านวน 

๒๘ ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงาน 
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
(เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”) 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
- บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น” หรือ 
“กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละกระทู้ 
อยู่เสมอ 
- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะ 
หรือข้อคิดเห็นแล้ว 

๒๙ การเปิดโอกาส 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับหน่วยงาน 
- ควรมีการก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือหนังสือ หรือ 
ประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
อย่างไร 
- การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้าข่าย
เจตนารมณ์ของข้อค าถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์กฎหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เ พ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ  
(๑) การด าเนินการ เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง  
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไป 
สู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) ดังนี้  

 ตารางท่ี 7 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
๓๐ เจตจ านงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
- ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน ค าอธิบาย
เพ่ิมเติมควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
จัดท าเป็น วีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ 
ข้อสังเกต 
- หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดในช่วงระยะเวลาการประเมินฯ 
หน่วยงานจะต้องจัดท าประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่ของผู้บริหารสูงสุด 
คนปัจจุบันของหน่วยงาน 

๓๑ การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน 
- เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ 
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง  
วาระการประชุม 
ที่ผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
๓๒ การประเมินความเสี่ยง

การทุจริต 
ประจ าปี 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง  
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- หน่วยงานสามารถน า “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ขึ้นเปิดเผย
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

๓๓ การด าเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ 
หรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๒ 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- หน่วยงานสามารถน าข้อมูลการด าเนินการ เพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตาม “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

๓๔ การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
๓๕ แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต 
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- หน่วยงานสามารถน า“แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ที่ปรากฏข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

๓๖ รายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนิน 
การป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสังเกต 
- หน่วยงานสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามที่ได้รายงานส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตาม “แบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

๓๗ รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
- หน่วยงานสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ 
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีได้รายงานส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานศึกษาธิการ 
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
๓๘ มาตรการส่งเสริม

คุณธรรม และความ
โปร่งใส ภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
- มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ  
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม
ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
ข้อสังเกต 
- กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ให้จัดท าเป็นมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

๓๙ การด าเนินการ 
ตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การให้คะแนน 
 คณะกรรมการจัดท าเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จะตรวจและให้คะแนนตาม URL ที่ปรากฏตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดส่งมาให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้คะแนนตามค าตอบ  
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ของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ  
ที่หน่วยงานเป้าหมายระบุ โดยก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนน ดังนี้ 

ข้อก าหนด คะแนน 
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์หลัก แต่ไม่ถูกต้อง ๐ 
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์หลัก ถูกต้อง ๑๐๐ 

  เกณฑ์การแปลผล 
 ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment:  OIT)  ส าห รั บส านั ก ง านศึ กษาธิ ก า รภ าค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
๙๕ - ๑๐๐ AA 

๘๕ – ๙๔.๙๙ A 
๗๕ – ๘๔.๙๙ B 
๖๕ – ๗๔.๙๙ C 
๕๕ – ๖๔.๙๙ D 
๕๐ – ๕๔.๙๙ E 
๐ – ๔๙.๙๙ F 

๕. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
  ๕.๑ ความหมายรูปแบบ 
  อุทัย บุญประเสริฐ (๒๕๖๑, หน้า ๒๕) ให้ความหมายค าว่า โมเดล (Model) แบบจ าลองหรือ
หุ่นจ าลองเป็นค าที่ใช้กันแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  
และการบริหารโมเดล หรือตัวแบบนี้มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Model ส่วนค าที่ใช้ในภาษาไทยนั้นยังไม่ได้
ก าหนดชัดเจนว่าจะใช้ค าใด ลักษณะค าที่ใช้นั้นส่วนใหญ่จะแตกต่างตามลักษณะวิธีอ้างอิงแหล่งที่มา  
และที่ใช้แล้วบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นเรียกว่า สูตรเศรษฐมิติ ส่วนสูตรเศรษฐมิติจะเป็นสาขาใดก็พิมพ์ชื่อสาขา 
ที่เกี่ยวข้องลงไป เช่น สูตรเศรษฐมิติของการศึกษา สูตรเศรษฐมิติทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือนักวิชาการ  
บางท่านเรียกว่า โมเดล 
 ความหมายของค าว่า โมเดล ที่ใช้กันมีหลายอย่าง เช่น ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาเรียกว่าหุ่นจ าลอง 
หมายถึง การจ าลองแบบลักษณะที่เป็นสามมิติคล้ายคลึงหรือเหมือนกับของจริงต่างกันที่ขนาด นอกจากนี้
วงการศึกษา วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์และวิศวกรรม ก็เรียกหุ่นจ าลองเพราะช่วยให้เข้าใจสภาพที่แท้จริง  
ของสิ่งนั้นได้อย่างลึกซึ้ง เช่น โลกระบบสุริยะจักรวาล อวัยวะภายในของคน ส่วนประกอบเครื่องจักร  
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และลักษณะของโมเลกุล ส่วนในด้านการบริหารนั้นนิยมเรียกว่ารูปแบบหรือต้นแบบในการวิจัยครั้งนี้ใช้ค าว่า 
รูปแบบ เพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจและน าไปสู่การศึกษาหลักการพัฒนารูปแบบทางการบริหารต่อไป 
ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของรูปแบบไว้หลายลักษณะ ดังนี้ ทิศนา แขมมณี (๒๕๔๕, น. ๒๑๘)  
ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบว่าเป็นรูปธรรมของความคิดที่ เป็นนามธรรมซึ่งบุคคลแสดงออก  
มาในลักษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบายเป็นแผนผังไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถ
เข้าใจชัดเจนขึ้นและคนอ่ืน ๆ (Smith et al, ๑๙๘๐, pp. ๖-๘) ได้ให้ความหมายของแบบจ าลอง หมายถึง 
การย่อปรากฎการณ์จริงให้เล็กลง เพ่ือใช้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง  ๆ  
โดยจัดวางแบบแผนให้เข้าใจมากขึ้น แบบจ าลองไม่ใช่ข้อก็จริงแต่เป็นตัวแทนของความจริงหรือปรากฏการณ์
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
  คาฟ (Daft, ๑๙๙๒, p. ๒๐) กล่าวว่า แบบจ าลอง หมายถึง ตัวแทนอย่างง่ายที่ใช้อธิบายมิติที่ส าคัญ
บางมิติขององค์กรจากการศึกษาความหมายของรูปแบบ สรุปได้ว่า รูปแบบมีสองลักษณะ คือ ความหมาย 
เชิงกายภาพ ซึ่งหมายถึง แบบจ าลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและความหมายเชิงแนวคิดคุณลักษณะ ซึ่งหมายถึง 
แบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรมและความหมายเชิงแนวความเป็นจริงอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องความเป็นเหตุเป็นผลและการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยใช้
เหตุผลข้อมูล และฐานคติมาประกอบกันเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอธิบายทฤษฎีที่มีอยู่แล้วให้เข้าใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นใช้เป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีใหม่ ๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างใด 
อย่างหนึ่งต่อไป     
 สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง เค้าโครงของเรื่องที่ต้องการศึกษาโดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันเพ่ือช่วยในการศึกษาปัญหาแนวคิดและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจง่ายและดียิ่งข้ึน  
 ๕.๒ ประเภทรูปแบบ     
 ประเภทของรูปแบบนักวิชาการ ได้จ าแนกประเภทของรูปแบบไว้หลายแนวทางซึ่งแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและความส าคัญของศาสตร์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้การจ าแนกประเภทของรูปแบบจึงมีหลายประเภท ดังนี้ 
สมิท และคนอื่น ๆ (Smith et al, ๑๙๘๐, p. ๑๒๒) ได้จ าแนกประเภทรูปแบบออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ได้แก่ 
 ๑.๑ รูปแบบคล้ายจริง (Iconic model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบินจ าลอง หุ่นไล่กา  
หุ่นตามร้านเสื้อผ้า เป็นต้น 
 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองจริง 
เครื่องบินจ าลองที่บินได้หรือเครื่องฝึกบิน เป็นต้น แบบจ าลองชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงกว่าแบบแรก 
  
 
 



60  
 

 ๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic model) ได้แก่ 
 ๒.๑ รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือแบบจ าลองเชิงคุณภาพ (Qualitative model) 
รูปแบบชนิดนี้พบมากที่สุดเป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนา ลักษณะงาน
ค าอธิบายวิชา เป็นต้น 
 ๒.๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น สมการ 
และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 
 คีวาส (Keeves, ๑๙๘๘ pp. ๕๖๑ - ๕๖๕) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบเป็น ๔ แบบ โดยยึดแนวทาง
ของ Caplan and Tutsuoks ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะการเขียนรูปแบบ ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกในลักษณะ 
ของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อยสองสิ่งขึ้นไปในลักษณะรูปธรรม เพ่ือใช้อธิบายสร้างความเข้าใจสิ่งที่
เป็นนามธรรม รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 
 ๒. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้ภาษาด้วย
การพูดและการเขียน เพ่ือใช้อธิบายโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์ 
 ๓. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematics model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางสมการ
หรือสูตรทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้
รูปแบบเชิงภาษาและรูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านจิตวิทยาและทางด้านการศึกษา 
 ๔. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
และผลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์หรือปัญญาใดๆ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิธีเส้นทางจะช่วยให้
เข้าใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ดี รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้าน
การศึกษา 
  สรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภท เป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
 ๕.๓ องค์ประกอบรูปแบบ 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบไว้ ดังนี้ 
       คีฟส์ (Keeves, ๑๙๙๗, pp. ๓๘๖ - ๓๘๗) อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, ๒๕๔๕, น. ๒๑๘) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ กล่าวคือ 
สามารถน าไปสู่การสร้างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน์ทดสอบได้ 
 ๒. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship) 
 ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือเรื่องนั้นได้ 
 ๓. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยจินตนาการ ( lmagination)  ความคิดรวบยอด (Concept)  
และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตการสืบเสาะความรู้ 
 ๔. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural relationships) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative relationships)  
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  Brown and Moberg (๑๙๘๐, pp. ๑๖-๑๗) กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย
เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management process) และการตัดสินใจ 
สั่งการ (Decision making) 
  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๕๓, น. ๖) กล่าวถึงการก าหนด องค์ประกอบไว้ว่า การก าหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบจะประกอบด้วยอะไร จ านวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไร ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ 
ปัจจัย หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ก าลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพ้ืนฐาน 
ในการก าหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก  
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่ศึกษา  
เป็นส าคัญ 
 ๕.๔ การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบ 
 การประเมินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบก็มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบรูปแบบนั้น ๆ
ว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เที่ยงตรงเชื่อถือได้เพียงใด โดยปกติแล้วการวัยทางสังคมศาสตร์   
และพฤติกรรมศาสตร์มักจะประเมินรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติผลของการประเมินรูปแบบจะน าไป  
สู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น ๆ และน าไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป 
 มาดาส, สครีเวน และสตัฟฟรีบีม (Maduas, Scriven & Stufflebeam, ๑๙๘๓, pp. ๓๙๙ - ๔๐๒) 
ได้เสนอแนวทางการประเมินรูปแบบ ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานค้นความเป็นไปได้ เป็นลักษณะการประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 
 ๒. มาตรฐานค้นความเป็นประโยชน์ เป็นลักษณะการประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้
รูปแบบ 
 ๓. มาตรฐานค้นความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมาย  
และคุณธรรม 
 ๔. มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม เป็นลักษณะการประเมินความน่าเชื่อถือ และได้เนื้อหา
ครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 
 ธีระ รุญเจริญ (๒๕๕๗, น. ๔๙) ได้กล่าวถึงการประเมินรูปแบบไว้ ๔ ด้าน คือ  
   ๑. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standard) จะประเมินความต้องการและความสนใจ
ของผู้น าข้อมูลไปใช้ โดยมีสารสนเทศท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๒. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) จะประเมินกระบวนการ โดยประเมิน 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน และปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดท าให้ผลการประเมินมีประสิทธิผล  
และคุ้มค่า   
 ๓. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) จะประเมินความเหมาะสมกับสภาพ 
ความเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับจริยธรรม และค านึงถึงสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบ  
จากการประเมิน 
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  ๔. มาตรฐานด้านความถูกต้องจะประเมินความสอดคล้องของวิธีการกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
โดยมีสารสนเทศเชื่อถือได้ และกระบวนการประเมินเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีการรายงานผลที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได ้
 สรุปได้ว่า การประเมินรูปแบบนั้นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัย  
หรือวิทยานิพนธ์ แต่โดยปกติแล้วในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์จะท าการประเมินรูปแบบ
ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการเชิงปริมาณซึ่งต้องค านึงถึงความถูกต้องและความเชื่อมั่นของข้อมูลตัวเลข 
มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีมีส่วนบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนก็อาจจะประเมินโดยแนวทาง 
ที่เน้นการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง 

๖. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ งานวิจัยในประเทศ 
 บุญส่ง หาญพานิช (๒๕๔๙: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาและสังเคราะห์แนวความคิดที่เกี่ยวกับ 
ธรรมชาติความรู้ องค์ความรู้ทางการอุดมศึกษา การบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย ๒) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการบริหารจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ โครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความรู้  
สิ่งท้าทายของการบริหารจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ ๓) น าเสนอรูปแบบ 
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการบริการ
ความรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม  
กลุม่ตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์คือ อธิการบดี กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม คือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณะบดี และผู้อ านวยการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ๑๙ แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๔๙ แห่ง อธิการบดีที่ให้สัมภาษณ์มีทั้งสิ้น ๑๙ คน ผู้บริหารที่ตอบ
แบบสอบถามมีทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย คือ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด สร้างแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงร่างรูปแบบ 
และน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย 
ภารกิจ เป้าหมาย การประเมิน ยุทธศาสตร์ ส านักบริหารจัดการความรู้ กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กระบวนการบริการความรู้ และผลการการด าเนินการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
มีความต้องการในระดับมากขณะที่สภาพเป็นจริงในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ การบริการความรู้ การสื่อสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ วัฒนธรรมพลังร่วม 
นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ สิ่งท้าทายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ ลักษณะงานที่ผู้บริหารมีความต้องการ
ในระดับมากให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ ได้แก่การประกันคุณภาพ
การศึกษารองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี ห้องสมุด การวิจัย การประเมิน
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ความดีความชอบ การธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างนักวิชาการ การก าหนดภาระงานของบุคลากร  
และการบริการความรู้ ผู้บริหารมีความประสงค์ให้ในระดับมาก ให้มี การแบ่งปันแลกความรู้ที่ต่างฝ่าย 
ต่างเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ใน ๕ ด้าน คือ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การถ่ายทอดความรู้ การจัด
อบรมสัมมนา การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้และการให้ค าปรึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่น าเสนอ เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้  
ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ด้านวิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการ ด้านภารกิจ 
คือ การผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่งถึงทั้งภายใน  
และภายนอกสถาบัน ด้านเป้าหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม
การบริการความรู้พัฒนานอลลิดจ์เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน และพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ความรู้ ด้านการประเมิน คือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบันด้านยุทธศาสตร์ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์
เคอร์ ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ ยุทธศาสตร์การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การไว้วางใจ และ
ยุทธศาสตร์ร่วมพลัง ด้านส านักบริหารจัดการความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการความรู้ ด้าน
กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการความรู้ คือ การเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนและบริการการประเมิน และปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการด าเนินการ คือ ท าให้ได้วัฒนธรรม 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้ ชุมชนนอลลิดจ์เวอร์เคอร์  ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์  (๒๕๕๐: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น า 
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ๑) คุณลักษณะผู้น าที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้น าในแต่ละบทบาทจ านวน ๓๖ คุณลักษณะ จ าแนกเป็น ๔ ด้าน คือ คุณลักษณะด้านผู้น า 
การบริหารจัดการคุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีคุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะผู้น า
ด้านบุคลิกภาพ ๒) องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย ที่มาของรูปแบบ คุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการ
พัฒนากระบวนการพัฒนาการน ารูปแบบไปใช้ ๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา มี ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ ๒ การเตรียม 
การพัฒนา ขั้นที่ ๓ การด าเนินการพัฒนา มี ๔ รูปแบบย่อย (APEP models) ได้แก่ รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีพรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านการบริหารจัดการรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีพรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรมและรูปแบบ  
การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพในแต่ละรูปแบบย่อยประกอบด้วยสาระส าคัญคือประสงค์ขอบข่าย
สาระการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาวิธีการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา ขั้นที่ ๔ การประเมินผล 
และติดตามผลการพัฒนา ขั้นที่ ๕ การประเมินผลการด าเนินการโดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยแนวคิด
วัตถุประสงค์วิธีการและกิจกรรมการพัฒนาและผลที่คาดหวัง 
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 ชาตรี นาคะกุล (๒๕๕๑: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมขั้นตอน
การวิจัยแบ่งเป็น ๔ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง 
เชิงทฤษฎี โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้เทคนิคการสัมภาษณ์  
แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ระยะที่ ๒ การประเมนิความเหมาะสม และยืนยันองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้เทคนิคเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญ ๒๔ คน ระยะที่ ๓ การวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้น าและสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า  ผู้บริหารระดับกลาง โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจและน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับวิธีการและเทคนิค  
การพัฒนาภาวะผู้น าที่สังเคราะห์ไว้สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง และระยะที่ ๔  
การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง  
โดยใช้การประชุมผู้เชี่ยวชาญและการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า ๑) ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก ๓ องค์ประกอบ คือ (๑.๑) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว การมีวิสัยทัศน์การมีความเชื่อมั่น  
ในตนเอง การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ การมีความน่าเชื่อถือ การมีมนุษยสัมพันธ์ และ ๗) การมีวุฒิภาวะ 
(๑.๒) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๕ องค์ ประกอบ ได้แก่ ความเป็น
ผู้น าแบบมุ่งงานและมุ่งคน ความเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย ความเป็นผู้น าแบบประนีประนอม ความเป็นผู้น า
แบบที่ปรึกษา และความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (๑.๓) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบทบาท ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ บทบาทตามต าแหน่ง บทบาทนักสื่อสาร บทบาทในการติดตาม 
และประสานงาน และบทบาทนักพัฒนา ๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง ประกอบด้วย 
วิธีการและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้น า ๑๗ วิธี คือ บทบาทสมมติ เกมบริหาร กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
พัฒนาจิต กรณีศึกษา การระดมความคิด ศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ การเผชิญเหตุการณ์ 
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เกมการศึกษา การฝึกงาน การสนทนาวงกลม การท าแบบฝึกหัด การท าโครงการจริง 
การฝึกสั่งการและการประชุมทางวิชาการ 
 ด ารง ศรีอร่าม (๒๕๕๓: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานในสภาพปัจจุบันและที่พึงประสงค์ ๒) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียน ขั้นตอนการวิจัย คือ ๑) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  
สภาพปัจจุบันและที่พึงประสงค์ ๒) ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓) ตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ ๔) ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ ประชากร 
คือ โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ ๑/๒๕๕๐ จ านวน ๖๑๐ โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสุ่ม
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ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) จ านวน ๒๕๕ โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ครูและผู้บริหาร
โรงเรียน จ านวน ๕๑๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม, แบบตรวจสอบและประเมินรูปแบบ
แบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า  
๑. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสภาพปัจจุบันด้าน บริหารทั่วไป มีระดับภาวะผู้น า 
มากที่สุดและรองลงมาได้แก่ ด้านบริหารบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ ตามล าดับ ๒. ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ พบว่า ด้านวิชาการ มีความส าคัญและความต้องการจ าเป็น
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ตามล าดับ ๓. รูปแบบ 
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ คือ รูปแบบการออกแบบกระบวนการจิตส านึก ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ คือ ๑) หลักการและแนวคิด ๒) วัตถุประสงค์ ๓) กระบวนการพัฒนา ๔) ผลลัพธ์ 
และ ๕) การประเมินผล ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี้  ๑) ควรก าหนดเป็นนโยบาย 
ในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ  และ ๒) ควรก าหนดให้การพัฒนาภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 จิรวรรณ  เล่งพานิชย์ (๒๕๕๔: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑) เพ่ือศึกษาระดับการแสดงออกภาวะผู้น าแบบใฝ่ บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ วัย และขนาดของโรงเรียน ๒) เพ่ือศึกษาระดับการ
แสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามเพศ วัย และขนาด ของโรงเรียน ๓) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น าแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ ๔) เพ่ือศึกษา 
ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ของปัจจัยที่น ามาศึกษาต่อภาวะผู้น าแบบใฝ่  บริการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีระดับ 
การแสดงออกภาวะผู้น าใฝ่บริการในระดับมาก โดยผู้บริหารที่มีอายุต่างกันและอยู่ในสถานศึกษาต่างระดับกัน 
มีระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าแบบใฝ่บริการอยู่ ในระดับมาก ทั้งสี่ปัจจัยคือ ความเชื่อถือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์  
และความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อศึกษาเปรียบเทียบพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ในปัจจัยความเชื่อถือของผู้บริหาร ที่มีอายุ ขนาดสถานศึกษา และระดับสถานศึกษาที่ต่างกันอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกัน 
 กัลยรัตน์  เมืองสง (๒๕๕๖ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ  
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านบริหารจัดการศึกษา จ านวน ๕ คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพัฒนารูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาจ านวน ๑๐ คน ด้วยเทคนิค
การสนทนากลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหาร
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน ๕๒๕ คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย องค์ประกอบ ได้แก่  
๑) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ๒) การบริหารทรัพยากรในองค์การ ๓) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ  
๔) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ๕) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ ๖) การเป็นผู้น าองค์การ 
ส่วนแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในระดับ
มากในด้านการเป็นผู้น าองค์การ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ  
ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล และด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  
 รัตนาภรณ์ ส่งเสริม (๒๕๕๗: บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบค่า t – test ค่า F – test 
และวิเคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับความคิดเห็น 
ของครูต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาในแต่ละหลักพบว่าการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกหลักซึ่งหลักที่มีการบริหารมากที่สุด  
คือ หลักคุณธรรม รองลงมาคือหลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความคุ้มค่า ตามล าดับ ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโรงเรียนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมพบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขนาดต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายหลัก 
ไม่แตกต่างกันขณะเดียวกันระดับความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โรงเรียนในภาพรวม และรายหลักไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน 
 วิมล  จันทร์แก้ว (๒๕๕๘ : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต ๓  
โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ๓๖ คน ครูผู้สอน ๒๔๘ คน และนักเรียน ๒๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม แบบสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ คู่มือ และหน่วยการพัฒนาภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ 
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า IOC และค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ E๑/E
๒ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้ (๑.๑)  
การวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา (๑.๒)  
การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (๑.๓) การทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ (๑.๔) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และ (๑.๕) การประเมินรูปแบบ
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การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ๒) คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ
พัฒนา มี ๕ คุณลักษณะคือ (๒.๑) การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทีม (๒.๒) ผู้น าของผู้น า (๒.๓) ผู้น าที่สร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ (๒.๔) ผู้น าการบริหารความเสี่ยง และ (๒.๕) ผู้น าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓) ผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
๔) ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาหลังการพัฒนา  
สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ ๕) ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก    
   ๖.๒ งานวิจัยต่างประเทศ 
 Blumel Christina M (๒๐๐๐, p. ๒๕) ได้วิจัยเรื่อง การให้ความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ของนักสังคมสงเคราะห์ และการติดตามการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศเคนยา ผลการวิจัยพบว่า  
ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่องานความช่วยเหลือระหว่างประเทศ  
และการให้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่จะช่วย
เสริมสร้างการท างานร่วมกันในประเทศเคนยาที่จะเข้าถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึง  
การปรับตัว เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จากการร่วมมือกันระหว่าง  
นักสังคมสงเคราะห์ของแต่ละประเทศในประเทศเคนยาซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ยังก่อให้เกิดสภาพสังคม 
วัฒนธรรมใหม่ ๆ โดยอาศัยปัจจัยการมีส่วนร่วมหรือความร่วมมือมาเชื่อมต่อ 
  Clarke Vicki Clinell Burge (๒๐๐๑, p.๓๕) ได้วิจัยเรื่อง การส ารวจการใช้หลักธรรมาภิบาลต่อการ
กระจายอ านาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศกานา ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศที่ล้าหลัง
พัฒนาช้า จะถือพวกพ้องเป็นส าคัญ แต่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีการกระจายอ านาจ  
จากส่วนบนหรือส่วนกลางไปยังท้องถิ่นมียุทธศาสตร์พัฒนาที่น่าจะเป็นไปได้อย่างจริงจัง นอกจากนั้นประชาชน
ยังได้มีส่วนร่วมมีการพัฒนาปรับตัวด้านต่างๆ ของท้องถิ่นมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้เหมาะสม  
กับท้องถิ่น จนถือได้ว่าธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมได้เป็นกุญแจดอกส าคัญในการพัฒนาจนเป็นสาเหตุ  
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 
 Liyang  Qian (๒๐๑๔ , ๔๐ – ๔๓) ได้วิ จั ย เรื่ อง  การประเมินระบบการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลจากความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการต่อกรณีศึกษาข้อสรุปจากเมืองกาดมัณฑุ การวิจัยนี้เป็นการ
สอบถามคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในเมืองกาดมัณฑุ ประเทศเนปาล 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) หลักความเสมอภาค เป็นหลักแรกที่รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญในการก าหนด  
เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในการพัฒนา ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
๓ ตัวได้แก่ นิยามของค าว่า หลักความเสมอภาคให้ชัดเจนโปร่งใส ก าหนดไว้ในนโยบาย และ การมีความเสมอ
ภาคกัน ๒) หลักความรับผิดชอบ รัฐบาลจะต้องบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ตัว 
ได้แก่ การบริหารองค์การอย่างโปร่งใส รัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่ได้กระท าลงไปแล้ว 
และรัฐบาลจะต้องมีเครดิตในการบริหารงาน ๓) หลักความโปร่งใส ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๒ ตัว ได้แก่ 
การให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และการให้อิสระในการสื่อสารทางนโยบายอย่างไม่เป็นทางการของ
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ประชาชน ๔) หลักการมีส่วนร่วมในภาครัฐ ในการบริหารงานทุกกิจกรรมในประเด็นต่าง ๆ รัฐบาล 
จะต้องให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายด้วย และ ๕) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 
จัดโครงการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา 
 จากการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
สรุปได้ว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการบริหารงานความโปร่งในศึกษาธิการจังหวัดนั้น 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ ๖ ประการ คือ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักการมีส่วนร่วม ๔) หลัก
ความโปร่งใส ๕) หลักการรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึ กษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยการสร้างรูปแบบและทดลองใช้รูปแบบในวงรอบที่ 1 ผู้วิจัยประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม (Participatory action Research: PAR) ที่เน้นการปฏิบัติและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการ
จั งหวัดประจวบคี รี ขันธ์  ว งรอบที่  2  ทดลองใช้ ในส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด อ่ืน  ๆ 6 แห่ ง  
และวงรอบที่ 3 ทดลองในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอีก 18 แห่ง มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 3 ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านกังาน
คุณธรรม ความโปร่งใส จ านวน 3 วงรอบ ได้แก ่
วงรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2562 
วงรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563 
วงรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที ่1 มถิุนายน 2563 - วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 

1. ประเมินผลโดยผู้อ านวยการกลุ่มทกุกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จ านวน 48 คน 
2. ประเมินผลโดยศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด 12 คน 

ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 2 
รูปแบบ 
การบริหารจัดการ
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงาน
คุณธรรม  
ความโปร่งใส 

ขั้นตอนที่ 1 

การศึกษาภาพ 
การด าเนินงาน 
การบริหารจัดการ
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. กรอบแนวคิดในการบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ข้อมูลสภาพการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 
3. ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

คู่มือการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความ
โปร่งใส 

ผลที่ได้รับ 

1. น าข้อมูลจากตอนที ่1 แล้วข้อที ่1) สรุปรวบเพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดย
จัดท าเป็นคู่มือ 
2. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านกังาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 

ผลการทดลองใช้คู่มือ 
การบริหารจัดการส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 

1. ผลที่เกิดจากการใช้คู่มือ 
การบริหารจัดการส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
2. แนวทางการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

1. ศึกษาหลกัการ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
2. ศึกษาหลกัฐาน เอกสารเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
3. จัดสนทนากลุ่มบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารที่ผ่านมา 
4. สัมภาษณ์คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 
5. สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่เคยเข้าร่วมกจิกรรม 
6. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการบริหาร 

น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ประกาศใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ให้
ศึกษาธกิารจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการบริหารส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด 
ให้เกิดประสิทธิภาพ สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

รูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส 
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 จากภาพที่ ๓ ขั้นตอนของวิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส มีรายละเอียด ดังนี้  
 ขั้นตอนที่  ๑  ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับธรรมาภิบาล 
และหลักธรรมาภิบาลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ที่ผ่านมาประกอบด้วย
กระบวนการ ดังนี้  
 ๑. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาล  
ในองค์กรอ่ืน ๆ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมาภิบาลให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการวิจัย  
 ๒. ศึกษาหลักฐาน เอกสาร ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใสในปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้มีความเหมาะสมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้  
  ๒.๑ ศึกษาแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ได้แก่ เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง กับหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กฎหมาย นโยบาย  และหลักเกณฑ์ เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบ 
และการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานส าหรับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
 ๒.๒ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร เป็นแบบบันทึกข้อมูล
ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เ พ่ือบันทึกข้อมูลในการศึกษากฎหมาย นโยบาย  
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 ๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส เพ่ือให้
ได้แนวทางการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
โดยจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือน าไปทดลองใช้ต่อไป 
 ๓. การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๒๐ คน ในประเด็น การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และคุณธรรมโปร่งใส ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นพ้ืนฐาน 
ในการวางกรอบการบริหารการปฏิบัติราชการในขั้นตอนที่  ๒ ซึ่ งผู้ วิจัยได้ก าหนดหัวข้อค าถาม 
ไว้ล่วงหน้า โดยด าเนินการแบ่งหน้าที่ตามกระบวนการของการสนทนากลุ่ม โดยการประชุมชี้แจงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทราบ และให้ผู้ช่วยนักวิจัยร่วมด าเนินงานจัดประชุม
สนทนากลุ่ม และสรุปวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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 ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาขั้นตอนนี้ คือ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๒๐ คน  
 ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (focus group)  
 ๓.๓ ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
 ก าหนดกรอบแนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (focus group) จากการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส  
 3.3.๑ ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
  3.3.1.1 ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อในการสนทนากลุ่ม  
  3.3.1.2 สร้างประเด็นการสนทนาย่อยตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  3.3.1.3 การหาคุณภาพของประเด็นการสนทนากลุ่มใช้การวิพากษ์ และตรวจสอบ
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้  
 ๑) นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๒) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๓) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๔) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา   
 ๕) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  
   3.3.1.4 น าประเด็นการสนทนากลุ่มฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ ๑ ครั้ง กับกลุ่ม 
เป้าหมายจริง  
  3.3.๑.๕ ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ตัวอย่างแนวค าถาม   
 แนวค าถามที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจากบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
มีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ข้อมูลทั่วไป  
  ๑.๑ ชื่อสกุล  
 ๑.๒ ต าแหน่ง  
 ๑.๓ ระดับการศึกษาสูงสุด  
  ๑.๔ ประสบการณ์ในการท างาน  
 ๑.๕ บทบาทหน้าที่หลักในองค์กร  
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 ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
(ท่ีโดดเด่น)  
 ๒.๑ ลักษณะของส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 ๒.๒ องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในการบริหารส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 ๓. ข้อมูลด้านการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นอย่างไร  
 ๓.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม  
 ๓.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม  
 ๓.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม 
 ๓.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักความโปร่งใส  
 ๓.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ  
 ๓.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักความคุ้มค่า  
 ๔. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวั ด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส น าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ค าแนะน า และปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะ  
 5. การสัมภาษณ์คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน ๓ ท่าน โดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และคุณธรรม ความโปร่งใส ที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูล 
ไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางกรอบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ในขั้นตอนที่ ๒ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดหัวข้อการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าและด าเนินการตามกระบวน 
ของการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 5.1 กลุม่เป้าหมาย  
   กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในขั้นตอนนี้ คือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน ๓ ท่าน   
 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   5.๒.๑ แบบบันทึกการสัมภาษณ์  
   5.2.๒ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interviews)  
 5.๓ ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
    5.๓.1 ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อค าถามที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นลักษณะค าถาม แบบการเปิด 
การก าหนดค าถามมีประเด็นส าคัญ คือ สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ที่เหมาะสมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   5.๓.๒ สร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   5.๓.๓ การหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิพากษ์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง 
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้  
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 ๑) นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๒) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๓) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๔) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
 ๕) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
   5.๓.๔ น าหัวข้อการสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ ๑ ครั้ง กับผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะ
เดียวกัน  
   5.๓.๕ ใช้หัวข้อการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล  
 6. สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐ คน แยกเป็น ๑) ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาจ านวน ๑๐ คน ๒) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๑๐ คน และ ๓) ประชาชนทั่วไปจ านวน ๑๐ คน   
โดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม  
ความโปร่งใสที่ผ่านมาเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยก าหนดหัวข้อการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าและด าเนินการ  
ตามกระบวนของการสัมภาษณ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 6.๑ กลุ่มเป้าหมาย  
             กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในขั้นตอนนี้คือ ผู้รับบริการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๐ คน 
ได้แก่ ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๑๐ คน ๒) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๑๐ คน และ ๓) 
ประชาชนทั่วไปจ านวน ๑๐ คน   
 6.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 6.๒.๑ แบบบันทึกการสัมภาษณ์  
 6.๒.๒ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interviews) 
 6.๓ ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
 6.๓.๑ ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อค าถามที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นลักษณะค าถามแบบ
ปลายเปิดการก าหนดค าถามมีประเด็นส าคัญ คือ สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงาน ศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส แนวทางการพัฒนา แนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ที่เหมาะสมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 6.๓.๒ สร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 6.๓.๓ การหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิพากษ์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง  
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้  
 ๑) นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๒) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
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   ๓) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๔) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา   
 ๕) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 6.๓.๔ น าหัวข้อการสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ ๑ ครั้ง กับผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะ
เดียวกัน  
 6.๓.๕ ใช้หัวข้อการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล  
 7. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส ที่ได้จาการด าเนินการตั้งข้อ ๑) ถึง ข้อ ๕) เพ่ือน าข้อมูลส าหรับใช้ในการด าเนินการ ขั้นตอนที่ ๒  

 ขั้นตอนที่ ๒ การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส เพ่ือทดลอง
ใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  ความโปร่งใส และเพ่ือ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส 
ผู้วิจัยก าหนดกระบวนการของการวางแผนในการด าเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จ านวน ๒๐ คน ในประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล วิธีปฏิบัติในการบริหาร 
ตัวชี้วัด พร้อมเกณฑ์การประเมิน และหลักฐานร่องรอยข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล  
โดย น าข้อมูลมาจัดท าเป็นคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงา นคุณธรรม  
ความโปร่งใสและน าผลที่ได้รับจากตอนที่ ๑ รวมกับกรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
และพัฒนาต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบเป็นแนวทางในการสนทนากลุ่มด้วยเพ่ือสร้างรูปแบบ  
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 ๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย  
       กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในขั้นตอนนี้คือ บุคลากรส านักงานศึ กษาธิการจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๒๐ คน  
 ๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
       แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (focus group)  
 ๑.๓ ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
       ก าหนดกรอบแนวค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม (focus group) จากข้ันตอนที่ ๑   
 ๑.4 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 ๑.4.๑ ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อในการสนทนากลุ่ม  
 ๑.4.๒ สร้างประเด็นการสนทนาย่อยตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้   
 ๑.4.2.1 การก าหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล   
 ๑.4.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการบริหารตัวชี้วัด   
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  ๑.4.๒.๓ เกณฑ์การประเมิน และหลักฐานร่องรอยข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๑.5 การหาคุณภาพของประเด็นการสนทนากลุ่มใช้การวิพากษ์ และตรวจสอบความสอดคล้อง 
เชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 
  ๑) นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
  ๒) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๓) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๔) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
  ๕) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๑.6 น าประเด็นการสนทนากลุ่มฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ ๑ ครั้ง กับกลุ่มเป้าหมายจริง  
 ๑.7 ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ๒. สร้างรูปแบบ ดังนี้  
 ๒.๑ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส6 องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) หลักการรูปแบบ ๒) วัตถุประสงค์รูปแบบ ๓) ระบบงานและกลไก
รูปแบบ ๔) วิธีด าเนินงานรูปแบบ ๕) การประเมินรูปแบบ และ ๖) การน ารูปแบบไปใช้จากหลักธรรมาภิบาล  
๖ ประการ ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักการมีส่วนร่วม ๔) หลักความโปร่งใส  
๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า  
 ๒.๒ ร่างคู่มือรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส  
 ๒.๓ ร่างแบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใสใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้และด้านความเหมาะสม   
โดยท าเป็นคู่มือการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
จากการสนทนากลุ่ม แล้วสรุปจัดท าคู่มือการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้วิจัย  
มีการหาคุณภาพของคู่มือโดยการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
 ๑) ดร.เจียร ทองนุ่น ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ๒) ดร.ภูวนาท มูลเขียน ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
  ๓) ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ซึ่งผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิพากษ์มาปรับปรุงแก้ไขคู่มือการบริหารตามรูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาทดลองใช้  
จ านวน ๓ วงรอบ ดังนี้  
  วงรอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2562 – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
  วงรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๓   
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  วงรอบที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 ๓. การประเมินผล การตรวจสอบการบริหารรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยประเมินผลการใช้รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้  
     ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย  
           กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในขั้นตอนนี้คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน 
     ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
           แบบการประเมินการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส   
     ๓.๓ ลักษณะของเครื่องมือ  
           ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากองค์ประกอบ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์  
ด้านความเป็นไปได้และด้านความเหมาะสม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ  
บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๕๖ , น. ๑๒๑) วัดความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๕ ระดับ คือ 
            ระดับ ๕ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับมากที่สุด  
            ระดับ ๔ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับมาก  
            ระดับ ๓ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับปานกลาง  
            ระดับ ๒ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับน้อย  
            ระดับ ๑ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับน้อยที่สุด  
     ๓.๔ ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
     ในงานวิจัยนี้ เครื่องมือได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยในการสร้างและพัฒนาแบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  ความโปร่งใส ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนของ  
บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๕๖, น.๗๔ – ๙๓ ) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 ๓.๔.๑ การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
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 ๓.๔.๑.๑ วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ คือ ท าการวิเคราะห์ลักษณะ 
ของข้อมูลที่ต้องการในการประเมิน  
 ๓.๔.๑.๒ ก าหนดรูปแบบของแต่ละด้านและค าถาม ท าการศึกษาวิธีสร้างแบบ
ประเมินจากต าราต่าง ๆ ศึกษาแบบประเมินจากนักวิชาการอ่ืน ที่มีลักษณะวิจัยที่คล้ายกันแล้วก าหนดรูปแบบ 
การประเมินการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 ๓.๔.๑.๓ เขียนแบบประเมินฉบับร่างตามโครงสร้างเนื้อหา  
 ๓.๔.๑.๔ น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของ 
ข้อค าถาม ดังนี้ 
   ๑) นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
   ๒) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
   ๓) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา   
   ๕) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๓.๔.๑.๕ ปรับปรุงแบบประเมินตามค าแนะน า  
 ๓.๔.๑.๖ พิมพ์แบบประเมินฉบับจริงที่สมบูรณ์ เพ่ือน าไปสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้  
 ๓.๔.๒ การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส โดยการประชุมกลุ่มย่อยอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship Focus Group) จ านวน  
๕ ท่าน ดังนี้  
 ๑) นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๒) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๓) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ๔) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
 ๕) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๓.๔.๓ การประเมินด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้และด้านความเหมาะสม 
ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับ A (คะแนน 85 - 94.99) จ านวน 6 แห่ง 
ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละแห่ง ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด 
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ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดละ 10 คน  
รวมผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน 60 คน โดยแบบประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 
๐.๘๔   
 ๓.๔.๔ การสร้างคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
มีรายละเอียด ดังนี้   
 ๓.๔.๔.๑ สร้างคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส โดยใช้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส   
 ๓.๔.๔.๒ สร้างคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๓.๔.๔.๓ การหาคุณภาพของคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส ใช้การวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน ดังนี้  
 ๑) นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๒) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ๓) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๔) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา   
 ๕) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๓.๔.๔.๔ น าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้เป็นแบบการบริหาร จ านวน 3 วงรอบ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่ ๒   
 ๑) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยน าเครื่องมือ 
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละคนพิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้  
 + ๑  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น   
 0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่   
 + ๑  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น น าคะแนนที่ได้มา
แทนค่าในสูตร ดังนี้  

    𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม  
 R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด  
 N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ   
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 ถ้าค่าดัชนี IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕ ข้อค าถามนั้นก็เป็นตัวแทนลักษณะของกลุ่ม 
พฤติกรรมนั้น ถ้าข้อค าถามใดที่มีค่าดีชะนีต่ ากว่า ๐.๕ ข้อค าถามนั้นก็ถูกตัดออกไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น  
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, ๒๕๓๘ : ๑๑๗)  
 ๒) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากการด าเนินการตามกระบวนการวางแผน (P) การปฏิบัติ (D)   
การประเมินผล (C) และการปรับปรุงพัฒนา (A) ในการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์และการประเมินผล  
 ๓) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
ประเมินผลจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้  
      ๓.๑ ค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๕๔ : ๑๐๒) โดยใช้สูตร  

               𝑋 =  
∑ 𝑋

𝑁
 

   𝑋  แทน ค่าเฉลี่ย  
  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม  
  N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม  

       ๓.๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๕๔ : ๑๐๓) โดยใช้สูตร  

  𝑆. 𝐷. =  √
𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑁 (𝑁−1)
 

  
  S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม  
  X แทน คะแนนย่อยแต่ละกลุ่ม 
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บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๒) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๓) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๔) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ผู้วิจัยได้จัดล าดับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูล ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้  
 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) สรุปสาระส าคัญท่ีน ามาใช้  
 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์การบันทึกการสนทนากลุ่ม และผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส และแนวทางการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส  
 ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้  
 ๒.๑ ร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส โดยน าผลการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารจากการสัมภาษณ์ จากการสนทนากลุ่ม  
มาสังเคราะห์บูรณาการร่างเป็นรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส   
 ๒.๒ ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส โดยการประชุมกลุ่มย่อยอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship Focus Group) จ านวน ๕ คน  
จากการน าผลการประชุมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา แก้ไขปรับปรุง เป็นรูปแบบฉบับสมบูรณ์ 
 ๒.๓ ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส จ านวน ๓ วงรอบ  
 ๒.๔ ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ านวน ๖๐ คน โดยประเมินมาตรฐาน ใน ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
การประเมินในแต่ละด้านเป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ  
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ขั้นตอนที่ ๑ ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้  
 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยวิธีการสังเคราะห์ เนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือก าหนดขอบข่ายองค์ประกอบของหลักคุณธรรมความโปร่งใส ปรากฏผล การศึกษา 
ดังนี้   
 ๑.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ก าหนดไว้ ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล  
 ๑.๑.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดองค์ประกอบไว้ ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 ๑.๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดองค์ประกอบไว้  
๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ  
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักหลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค  
และหลักมุ่งฉันทามติ  
 ๑.๑.๔ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดองค์ประกอบไว้ ๖ องค์ประกอบ ได้แก่  
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) และหลักความคุ้มค่า (Value for 
money)  
 ๑.๑.๕ กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ ๑๑ องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วม  
ความยั่งยืน สิ่งที่ชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเสมอภาค ความรู้และ ทักษะของเจ้าหน้าที่ 
ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบ และการเป็นผู้ก ากับดูแล  
 ๑.๑.๖ เจริญ เจษฎาวัลย์ ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ คุณค่าจริยธรรม  
(Ethical values) การเปิดใจกว้าง (Openness) ความยุติธรรม (Fairness) ความโปร่งใส (Transparency)  
ความรับผิดชอบ (Accountability) ระบบควบคุมภายในดี (Good system of control) ความมีประสิทธิภาพ  
และความมีประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable laws and regulations)  
 ๑.๑.๗ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ก าหนด
องค์ประกอบไว้ ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
หลักคุณธรรม (Ethics) หลักการมีส่ วนร่ วม (Participation) หลักความพร้อมรับผิด (Accountability)  
และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
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 ๑.๑.๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ ๖ องค์ประกอบ 
ได้ แก่  หลั กนิติ ธ รรม (Rule of Law)  หลักการมีส่ วนร่ วม (Participation)  หลักความรับผิ ดชอบ 
(Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความคุ้มค่า (Value for money) และหลัก
คุณธรรม (Ethics)  
 ผู้วิจัยสรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาใช้ในการวิจัย พบว่า องค์ประกอบที่สามารถ
น าไปใช้เป็นขอบข่ายของการวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทของส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า 
 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์การบันทึกการสนทนากลุ่ม และผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส และแนวทางการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้   
 ๑.๒.๑ สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใสในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผลการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปได้ดังนี้  
 ๑.2.1.1 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการสร้างความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
และมีการสร้างจิตส านึกในการใช้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง  
 1.2.1.2 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการส่งเสริม 
ให้มีการใช้ คุณธรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดให้มีระบบการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/
ค าแนะน า ในการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรม 
ให้แก่บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  
 1.2.1.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการเปิดโอกาส  
ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาจัดกิจกรรม มีการก าหนดให้มี การน ากิจกรรมของส านักงานออกไป  
ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการส านักงาน  
  1.2.1.4 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐาน มีการประชาสัมพันธ์  มีการเปิดเผยมาตรการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปิดเผย 
การบริหารงานบุคคล มีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
มีการจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต และมีการสร้างมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริต  
 1.2.1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการสร้าง  
ความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการสร้างเสริมความรับผิดชอบ  
ต่อองค์กร และมีการสร้างขวัญ และก าลังใจให้บุคลากร เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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 1.2.1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการสร้างจิตส านึก  
ให้บุคลากรมีการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการส่งเสริมให้มีการใช้ 
เทคโนโลยีประกอบการปฏิบัติงาน และมีการวางแผน และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  
 ๑.๒.๒ ปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม  
๓) หลักการมีส่วนร่วม ๔) หลักความโปร่งใส ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า จากการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม ผลการวิเคราะห์เนื้อหา ปรากฏผลตามตารางที่ 8 - 13 ดังนี้   

 ตารางที่ 8 สรุปปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้านหลักนิติธรรม 

ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๑. การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศและแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดหาซื้อต าราหนังสือ เอกสาร คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
๒. มอบหมายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลดต าราหนังสือ 
เอกสาร คู่มือแนวการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  
๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมในหน่วยงานที่จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบประกาศและแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง  
๔. การประชุมประจ าเดือนจัดให้มีวาระเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่ต้องใช้ปฏิบัติงานประจ า ให้ทุกคน 
ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด  
๕. ให้จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็นหลักฐานของทาง
ราชการ 

๒. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบประกาศและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ ใช้ปฏิบัติงาน 

๑. ประชุมวางแผนจัดบุคลากรลงโครงสร้าง/จัดท าค าสั่ง
มอบหมาย หน้าที่ตามโครงการ 
๒. แจ้งเวียนค าสั่งทุกค าสั่งให้บุคลากรขอส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามค าสั่ง  
๓. แจ้งเวียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ/กฎหมาย 
แนวทางการปฏิบัติที่ต้องใช้ปฏิบัติงานประจ าทราบและถือ
ปฏิบัติ  
๔. จัดให้มีสถานที่/บอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  
๕. จัดให้มีเว็บไซต์/Facebook ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพ่ือการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
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ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๓. การสร้างความเข้าใจเรื่อง 
กฎ ระเบียบ ให้เป็นแนวเดียวกัน 

๑. จัดหาให้มีเอกสาร ต ารา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ 
ที่ใช้ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
๒. การประชุมทุกครั้งมีการเน้นย า เรื่องการใช้ กฎ ระเบียบ  
ในการปฏิบัติงานและร่วมวิเคราะห์ถึงผลดี ของการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ และต้องใช้อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการทุกคน  
๓. สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เข้าประชุม/อบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน  
๔. ก าหนดให้มีการแนบกฎหมายระเบียบในการเสนอลงนาม 
ในเรื่องที่อ้างอิงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๕. แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้บุคลากรของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดทุกท่านทราบและถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

๔. การสร้างจิตส านึกในการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ แนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ใช้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

๑. จัดหาให้มีเอกสาร ต ารา หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ  
ที่ใช้ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
๒. การประชุมทุกครั้งมีการเน้นย้ า เรื่องการใช้ กฎ ระเบียบ  
ในการปฏิบัติ งาน และร่วมวิ เคราะห์ถึงผลดี  ผลเสียของ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
๓. สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เข้าประชุม/อบรมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน  
๔. ก าหนดให้มีการแนบกฎหมาย ระเบียบในการเสนอลงนาม  
ในเรื่องที่ต้องอ้างอิงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๕. จัดให้มีการประชุมภายในแต่ละกลุ่ม พร้อมจัดท ารายงาน 
การประชุมด้วยทุกครั้ง 
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 ตารางที่ 9 สรุปปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ด้านหลักคุณธรรม 

ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๑. การส่งเสริมให้มีการใช้คุณธรรม 
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

๑. ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องยึด 
จรรยาบรรณของครู วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา กฎ ระเบียบของ ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด  
๒. ร่วมกันก าหนดและแจ้งแนวทางการประพฤติ การปฏิบัติตัว 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ทุกคน โดยยึดแนวของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) และ จรรยาบรรณของคุรุสภา.  
๓. มีการน าเรื่องคุณธรรมเข้าเป็นวาระการประชุมประจ าเดือน  
๔. มีการตักเตือนด้วยวาจาเมื่อมีความประพฤติไม่เหมาะสม  
๕. ยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีความประพฤติดี การปฏิบัติตัว
เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร 

๒. การจัดให้มีระบบการแสดง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า
ในการให้บริการของ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

๑. จัดให้ท ากล่อง / ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
ในการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
๒. จัดให้มี เว็บไซต์ /Facebook ของส านักงานศึกษาธิการ
จั งหวั ด  ใช้ เป็ น เ พ่ิมช่ อ งทาง ในการแสดงความคิด เห็ น
ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าในการให้บริการของส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
๓. ผู้รับบริการสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า  
ใ นก า ร ให้ ผู้ บ ริ ก า ร ขอ งส า นั ก ง านศึ กษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด  
ต่อศึกษาธิการ จังหวัดได้ทุกคนอย่างเสมอภาค  
๔. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดท าแบบส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ  
๕. น าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม 

๓. การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม
ให้แก่ บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

๑. ส่ ง เสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวข้อง 
กับคุณธรรม จริยธรรมอันดี  
๒. มอบหมายให้มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  โบว์ชัวร์  เว็บไซต์  
Facebook  Line  
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ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๓. ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  
เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายมีส่วนร่วมกิจกรรม  
๔. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมกับหน่วยงาน 
เครือข่าย  
๕. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการมีการสรุปและรายงานผล 

 
 ตารางที่ 10 สรุปปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๑. การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคี
เครือข่าย เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม 
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
๒. จัดให้มีการสัมมนา กศจ. อกศจ. ทุกคณะร่วมกันอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง  
๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ร่วมงานแผนก่อนด าเนินการตามค าสั่งทุกครั้ง  
๔. ขอความร่วมมือเครือข่ายเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษาของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยให้ใช้งบประมาณของเครือข่าย
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
๕. สรุปพร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นระยะ 

๒. การก าหนดให้มีการน ากิจกรรม  
ของส านักงานไปร่วมด าเนินการ  
กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

๑. จัดให้มีทะเบียนหน่วยงานภาคีเครือข่ายชัดเจน  
๒. ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมวางแผนการประสานงานของ 
เครือข่าย เพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
๓. วางแผนก าหนดกิจกรรม/โครงการ ในการจัดกิจกรรม 
ให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
๔. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
๕. สรุปและรายงานการจัดกิจกรรม 

๓. การเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน 

๑. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาส านักงาน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
๒ .  บุ ค ล าก รส า นั ก ง านศึ กษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในการแก้ปัญหาภายในส านักงาน  
๓. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 
และช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาส านักงานตามกลยุทธ์  
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ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๔. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน  
๕. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมภาคภูมิใจ  
ในความส าเร็จของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  

 ตารางที่ 11 สรุปปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้านหลักความโปร่งใส 

ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๑. การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน ๑. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แสดงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่

ข้อมูล การแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ข้อมูล เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
ตามท่ีกฎหมาย ก าหนด  
๒. มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ บริหาร ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล  
และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด  
๓. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์และด าเนินการเปิดเผยแผน 
การขับเคลื่อนหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนา หน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า ๑ ปี 
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปีปัจจุบันที่ก าลัง
ด าเนินการ  
๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง 
ประกอบด้วย ๑) ที่อยู่ ๒) หมายเลขโทรศัพท์ ๓) หมายเลข
โทรสาร  ๔) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๕) แผนที่ตั้ง
หน่วยงาน  
๕. ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 

๒. การประชาสัมพันธ์ ๑. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปีปัจจุบัน  
ที่ก าลังด าเนินการ  
๒. มีการปฏิสัมพันธ์ ข้ อมูล  สร้ างช่องทางที่ ผู้ รั บบริ การ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
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ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
และหน่วยงาน สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๓. มีกิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรหลัก  
๔. สร้างช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line  
เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๕. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ 
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด 

๓. การเปิดเผยมาตรการและการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

๑. เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุข้อมูล 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปีปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ  
๒. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้อง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
ปัจจุบันที่ก าลัง ด าเนินการ  
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
ปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ 
๔. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลสรุปการใช้
จ่าย งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาร ทั้งนี้อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปีปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ  
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้อง
มีข้อมูล ของปีที่ผ่านมา 

๔. การเปิดเผยการบริหารงานบุคคล ๑. เปิด เผยนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ ยวกับ 
การบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับ 
การขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ  
๒. เปิดเผยขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล ได้แก่ วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
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ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
๓. ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่   
หลักเกณฑ์และการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์ 
การบรรจุและแต่งตั้งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
๔. เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการในฐานะเลขานุการ กศจ.  
และอกศจ. โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าข้อมูลการ
บริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงาน ทางการศึกษาเฉพาะที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
อกศจ. ตามแบบ ที่ก.ค.ศ. ก าหนดเพ่ือเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
และเสร็จสิ้นขั้นตอน การพิจารณาแล้วประชาสัมพันธ์ จัดส่ ง
รายงานการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เฉพาะที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อกศจ. และ 
กศจ.ให้ ก.ค.ศ. และส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการทราบ  
๕. เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการในฐานะผู้มีอ านาจสั่งร่างบรรจุ 
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตาม หลักเกณฑ์วิธีการ ก.ค.ศ. ก าหนด น าเสนอ อกศจ. 
และกศจ.  พิจารณาเมื่อศึกษาธิการจังหวัดลงนามในฐานะ 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วเปิดเผยข้อมูล
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งรายงาน ก.ค.ศ. จัดท า
รายงานส านักงาน ก.ค.ศ. 

๕. การจัดการเรื่องร้องเรียน  
การทุจริต 

๑. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
๒. สร้างช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทาง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
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ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๓. เปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี   
สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปีที่ผ่านมา  
๔. สร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สรุปจ านวนและประเภท 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้   
อย่างน้อย จะต้องมีข้อมูลของปีที่ผ่านมา  
๕. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

๖. การประกาศเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

๑. ศึกษาธิการจังหวัดประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. ศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเน้นย้ า 
ทุกครั้ง ที่มีการประชุมข้าราชการและบุคลากรทุกคน  
๓. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๔. ให้มีการประชุมพัฒนาองค์กร (OD) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
เพ่ือทบทวนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน  
๕. ให้ทุกกลุ่มงานจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานชองแต่ละเดือน 
และแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไปน าเสนอในการประชุม
ประจ าเดือน 

๗. การจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 

๑. จัดท าข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี   
๒. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ ๖ เดือน ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือน เสนอต่อส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  
๓. จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๔. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการด าเนินงาน โดยก าหนด  
เป็นขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
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ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๕. มีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน ได้แก่ การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

8. การสร้างมาตรการภายใน  
เพ่ือส่งเสริมความ โปร่งใส และป้องกัน
การทุจริต 

๑. ก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แนวปฏิบัติ  
ของหน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
๒. ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการ  
และหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
๓. ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติ 
ของหน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และหน่วยงาน /
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
๔. ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการป้องกันการรับสินบน  
๕. ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน  
โดยการก าหนด ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 ตารางที่ 12 สรุปปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ด้านหลักความรับผิดชอบ 

ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๑. การสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหาร
และบุคลากรมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงาน 

๑. มีค าสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน  
๒. มีการแจ้งเวียนค าสั่งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทราบทุกครั้ง 
หรือมีการประชุมชี้แจงค าสั่งมอบหมายงาน  
๓. มีการประชุมประจ าเดือน/ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
๔. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มอบหมายให้ อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ และเต็มเวลา  
๕. การประชุมประจ าเดือน เน้นย้ าเรื่องความรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที ่

๒. การสร้างเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อองค์กร 

๑. มีการแจ้งเตือนข้อดีและข้อจ ากัดของผลที่เกิดกับองค์กร  
จากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
๒. ให้มีการส ารวจความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน  
ในความรับผิดชอบของตนก่อนเริ่มงานวันแรกของสัปดาห์  
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
๔. ในการประชุมประจ าเดือน เน้นย้ าเรื่องความรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๕. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

๓. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
ให้บุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพของผลงาน  
๒. เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
หรือเสนอแนวคิดในงานของตนเองได้  
๓. ให้ค าชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีโอกาส 
ตามความ เหมาะสม  
๔. จัดท ากิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 
๕. ผู้บริหารแนะน าแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
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 ตารางที่ 13 สรุปปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้านหลักความคุ้มค่า 

 

ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการแก้ไข 
๑. การสร้างจิตส านึกให้บุคลากร 
มีการประหยัด พลังงานและ 
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

๑. ก าหนดมาตรการประหยัดร่วมกัน  
๒. ประกาศมาตรการ/แจ้งเวียนทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการ  
๓. มอบหมายผู้ดูแล บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ วันดุและอุปกรณ์  
๔. จัดให้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน  
๕. มีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 

๒. การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี  
ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 

๑. ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมกระจาย
สัญญาณ WIFI โดยทั่ว  
๒. จัดหา/พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย  
๓. ติดตั้งโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน
ส านักงาน  
๔. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกให้ทันสมัย  
๕. มีเว็บไซต์ Facebook ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๓. การวางแผนและก าหนดเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติงาน 

๑. ก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ร่วมกัน  
๒. ให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กร ระยะปานกลาง ๓-๕ ปี  
๓. ให้จัดท าแผนปฏิบัติการทุกปีงบประมาณ  
๔. มีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ  
๕. มีการรายงานการประเมินตนเอง 
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 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สังเคราะห์ 
จัดท าร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังภาพที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
 
 

เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก าหนดนโยบายส านักงานศึกษาธิการ 
คุณธรรมความโปร่งใส 

ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 

เผยแพร่ผลการด าเนินงาน  
(จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม

โปร่งใส) 
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ขั้นตอนที่ ๒ ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน คุณธรรม  
ความโปร่งใส โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้  
 ๒.๑ ผลการร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส จากการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ รูปแบบ 
ระบบงานและกลไกรูปแบบ วิธีด าเนินงานรูปแบบ การประเมินรูปแบบ เงื่อนไขการน า รูปแบบไปใช้ 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏท้ายภาคผนวก   
 ๒.๒ ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส โดยการประชุมกลุ่มย่อยอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship Focus Group) จ านวน ๕ คน  
จากการน าผลการประชุมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา แก้ไขปรับปรุง เป็นรูปแบบฉบับสมบูรณ์ ปรากฏผล 
ดังนี้   
 ๒.๒.๑ หลักการของรูปแบบ ได้แก่ การบริหารตามหลักคุณธรรมความโปร่งใส ๖ หลัก คือ  
๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักการมีส่วนร่วม ๔) หลักความโปร่งใส ๕) หลักความรับผิดชอบ  
และ ๖)  หลักความคุ้มค่า  
 ๒.๒.๒ วัตถุประสงค์รูปแบบ ได้แก่ ๑) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ๓) ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรให้สูงขึ้น และ ๓) ส่งเสริมการใช้ 
หลักธรรมาภิบาลในองค์กร   
 ๒.๒.๓ ระบบงานและกลไกรูปแบบ ได้แก่ ๑) ก าหนดนโยบายส านักงานศึกษาธิการคุณธรรม 
ความโปร่งใส ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ตามหลัก
ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) ๔) ด าเนินงานบริหารตามหลักส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ 5) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
(จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส)  
 2.๒.4 การประเมินรูปแบบ ได้แก่ ๑) ประเมินด้านความเป็นประโยชน์ของการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๒) ประเมินด้าน 
ความเป็นไปได้ตามการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
และ ๓) ประเมินด้านความเหมาะสมในการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังห วัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
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 ผลการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมโปร่งใส มี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการรูปแบบ วัตถุประสงค์รูปแบบ ระบบงาน 
และกลไกรูปแบบ วิธีด าเนินงานรูปแบบ การประเมินรูปแบบ และเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ โดยมีระบบงาน 
และกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดนโยบายส านักงานศึกษาธิการคุณธรรม ความโปร่งใส  
การแต่งตั้งคณะกรรมการ การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามหลักส านักงาน
คุณธรรมความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) การด าเนินงานบริหารตามหลักส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส  
(ธรรมาภิบาล) โดยการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน  
(จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส)  
 ๒.๓ ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส จ านวน ๓ วงรอบ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปรากฏผล ดังนี้  
 ๒.๓.๑ ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส วงรอบที่ ๑ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า คู่มือรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ด้วยหลักองค์กรคุณธรรม ๖ หลัก นั้น ในบ้างด้านมีความสอดคล้องเหมาะสมและมีความเป็นไป
ได้มาก เพราะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร แต่บางด้าน อาทิ ด้านหลักนิติธรรม  
ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจและให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่ อง โดยบุคลากร 
ให้ข้อเสนอแนะว่าขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในด้านนิติธรรม ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้  
ในแนวทางปฏิบัติมากขึ้น 
 ๒.๓.๒ ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส วงรอบที่ ๒ ใน ๖ จังหวัด พบว่า แนวทางการบริหารจัดการด้วยหลักองค์กรคุณธรรม 
และธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นั้น มีแนวทางในการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม 
มีเกณฑ์การประเมินผล และหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดชัดเจน  
ครบทุกองค์ประกอบ อย่างไรก็ตามจากการสะท้อนผลของกลุ่มผู้ทดลองใช้ พบว่า ในบางด้าน เช่น  
หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม มีการน าตัวชี้วัดไปปฏิบัติได้หลายแนวทางตามบริบทของแต่ละองค์กร  
แต่โดยภาพรวมเป็นไปแนวทางเดียวกัน จึงให้ข้อคิดเห็นว่าตัวชี้วัดที่เปิดกว้างจะเป็นผลดีต่อการน าไปปฏิบัติ  
ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติในแต่ละองค์กร  
 ๒.๓.๓ ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส วงรอบที่ ๓ ในส านักงานศึกษาธิการ ๑๘ จังหวัด พบว่า แนวทางการบริหารจัดการด้วย 
หลักองค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นั้น มีแนวทางในการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้  
มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม มีเกณฑ์การประเมินผล และหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล  
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ตามตัวชี้วัดชัดเจนครบทุกองค์ประกอบ จากการสะท้อนผลของกลุ่มผู้ทดลองใช้ พบว่า ตัวชี้วัดเปิดโอกาส  
ให้ปฏิบัติได้หลากหลาย บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแนวทางปฏิบัติและปฏิบัติด้วยความเต็มใจ   
 ๒.๔ ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ านวน ๖๐ คน โดยประเมินมาตรฐาน ใน ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
การประเมินในแต่ละด้านเป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ ปรากฏผลดังตารางที่ 14 – 17 

 ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส (โดยรวม) (N=๖๐) 

ที ่ รายการ ระดับความคิดเห็น 
�̅� S.D. แปลผล 

1 ด้านความเป็นประโยชน์ 4.30 0.89 มาก 

2 ด้านความเป็นไปได้ 4.43 0.77 มาก 

3 ด้านความเหมาะสม 4.75 0.60 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.75 มากที่สุด 

 จากตารางที่  14 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด (�̅� = ๔.๕๐, S.D.=๐.๗๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุด ไปหา
ต่ าสุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสม (�̅� = ๔.๗๕, S.D.=๐.๖๐) ด้านความเป็นไปได้ (�̅� = ๔.๔๓, S.D.=๐.๗๗)  
และด้านความเป็นประโยชน์ (�̅� = ๔.๓๐, S.D.=๐.๘๙) ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านความเป็นประโยชน์ (N=๖๐) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

๑. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง 

4.23 0.96 มาก 

๒. การน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ไปใช้ท าให้ผู้รับบริการ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจในการป้องกัน 
การทุจรติคอรัปชั่น 

 

4.27 

 

0.89 

 

มาก 

๓. การด าเนินงานตามรูปแบบการบริหาร 
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส สามารถน าไป  
ก าหนดเป็นแนวทางหรือคู่มือในด าเนินงาน  
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ 

 

4.32 

 

0.89 

 

มาก 

๔. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส นี้สอดคล้องกับความต้อง 
การของผู้น าไปใช้ 

4.30 0.88 มาก 

๕. ท าให้เห็นความจ าเป็นในการใช้รูปแบบ  
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ที่ชัดเจน 

4.40 0.84 มาก 

เฉลี่ย 4.30 0.89 มาก 

 จากตารางที่ 15 พบว่าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบการบริหาร 
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส ด้านความเป็นประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๓๐, S.D.=๐.๘๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 
ในระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามล าดับ ได้แก่ ท าให้เห็นความจ าเป็นในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรมต้นแบบที่ชัดเจน (�̅� = ๔.๔๐, S.D.=๐.๘๔) การด าเนินงาน 
ตามรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสสามารถน าไป 
ก าหนดเป็นแนวทางหรือคู่มือในด าเนินงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้  (�̅� = ๔.๓๒, S.D.=๐.๘๙) 
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รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสนี้สอดคล้อง  
กับความต้องการของผู้น าไปใช้(�̅� = ๔.๓๐, S.D.=๐.๘๘) การน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสไปใช้ท าให้ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจในการ 
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (�̅� = ๔.๒๗, S.D.=๐.๘๙) และรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ( �̅� = ๔.๒๓, 
S.D.=๐.๙๖) 

 ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านความเป็นไปได้ (N=๖๐) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

 ๑. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

4.30 0.84 มาก 

๒. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส น าไปใช้เป็นที่ยอมรับได้ 

4.33 0.83 มาก 

๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใสนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 

4.35 0.81 มาก 

๔. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส มีวิธีปฏิบัติในการบริหาร  
อย่างชัดเจนเป็นระบบ 

4.67 0.62 มากที่สุด 

๕. ผลที่ได้จากการน ารูปแบบการบริหาร 
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใสไปใช้ มีความคุ้มค่า 

4.52 0.74 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.43 0.77 มาก 

 จากตารางที่ 16 พบว่าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบการบริหาร 
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส ด้านความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย  
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๔๓, S.D.=๐.๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุดไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสรูมีวิธีปฏิบัติในการบริหารอย่างชัดเจนเป็นระบบ (�̅� = ๔.๖๗, S.D.=๐.๖๒)  
ผลที่ได้จากการน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
ไปใช้มีความคุ้มค่า (�̅� = ๔.๕๒, S.D.=๐.๗๔) รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน   
(�̅� = ๔.๓๕, S.D.=๐.๘๑) รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใสน าไปใช้เป็นที่ยอมรับได้ (�̅� = ๔.๓๓, S.D.=๐.๘๓) และรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ (�̅� = ๔.๓๐, S.D.=๐.๘๔) 

 ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านความเหมาะสม (N=๖๐) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

๑. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ 
ในการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ 

4.75 0.60 มากที่สุด 

๒. การน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ไปใช้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4.68 0.65 มากที่สุด 

๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใสระบุองค์ประกอบได้ชัดเจน 
สามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4.82 0.53 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

๔. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้เหมาะสมกับ 
บริบทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4.73 0.60 มากที่สุด 

๕. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส แต่ละด้านมีข้ันตอนการปฏิบัติ 
ตามกระบวนการอย่างชัดเจน 

4.77 0.62 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.60 มากที่สุด 

 จากตารางที่  17 พบว่าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อรูปแบบ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านความเหมาะสม  
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = ๔.๗๕, S.D.=๐.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
มีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามล าดับ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ระบุองค์ประกอบได้ชัดเจนสามารถน าไปก าหนด 
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (�̅� = ๔.๘๒, S.D.=๐.๕๓) รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส แต่ละด้านมีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตามกระบวนการอย่างชัดเจน (�̅� = ๔.๗๗, S.D.=๐.๖๒) รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการบริหารส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ (�̅� = ๔.๗๕, S.D.=๐.๖๐) รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้เหมาะสมกับบริบท  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (�̅� = ๔.๗๓, S.D.=๐.๖๐) และการน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ไปใช้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (�̅� = ๔.๖๘, S.D.=๐.๖๕) 
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บทที่ ๕ 
สรุปผล อภิปรายผล การน าไปใช้และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๒) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๓) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ๔) ประเมินผลการใช้รูปแบบการ บริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส การวิจัยแบ่งออกเป็น  ๒ ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยด้วยการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและหลักธรรมาภิบาลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การสนทนากลุ่ม 
บุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร จ านวน ๓๐ คน และการสัมภาษณ์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน  
๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (focus group)  
มีความเหมาะสมของเนื้อหาเท่ากับ (IOC) ๑.๐๐ และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interviews) 
มีค่าความเหมาะสมของเนื้อหาเท่ากับ (IOC) ๑.๐๐ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  
 ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส เป็นขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบโดย ๑) ร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยน าผลการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร  
จากการสัมภาษณ์ จากการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) ๒) การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส โดยการประชุมกลุ่มย่อยอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship Focus Group) มาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มาแก้ไขปรับปรุงเป็นรูปแบบฉบับสมบูรณ์  
๓) การทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
จ านวน ๓ วงรอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และ ๔) การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิ การจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ านวน ๖๐ คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยX และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ 
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๑. สรุปผลการวิจัย  
 การสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ส่วนที่ ๑ ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส และส่วนที่ ๒ ผลการพัฒนา 
รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังนี้  
 ๑.๑ ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 ๑.๑.๑ สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ประกอบ  
ที่สามารถน าไปใช้เป็นขอบข่ายของการวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทของส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส  
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ  
และหลักความคุ้มค่า  
 ๑.๑.๒ สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ในปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักการมีส่วนร่วม 
๔) หลักความโปร่งใส ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
๑) ด้านหลักนิติธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติงาน
ที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการสร้างความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีการสร้างจิตส านึก 
ในการใช้กฎหมาย   
 ระเบียบประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ๒) ด้านหลักคุณธรรมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้คุณธรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดให้มีระบบ 
การแสดง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า ในการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมให้แก่บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง  
๓) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามา 
จัดกิจกรรมมีการก าหนดให้มีการน ากิจกรรมของส านักงานออกไปร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน ๔) ด้านหลัก 
ความโปร่งใส ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน มีการประชาสัมพันธ์มีการเปิดเผย
มาตรการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปิดเผยการบริหารงานบุคคล มีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มีการประกาศ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมีการสร้าง
มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  



105 
 

มีการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร และมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน และ ๖) ด้านหลักความคุ้มค่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการสร้างจิตส านึก 
ให้บุคลากรมีการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีประกอบการปฏิบัติงาน และมีการวางแผน และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  
 ๑.๒ ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส  
 ๑.๒.๑ ผลการร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน 
คุณธรรม ความโปร่งใส พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่  
หลักการ วัตถุประสงค์รูปแบบ ระบบงานและกลไกรูปแบบ วิธีด าเนินงานรูปแบบ การประเมินรูปแบบ เงื่อนไข
การน ารูปแบบไปใช้  
 ๑.๒.๒ ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส มี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการรูปแบบ วัตถุประสงค์รูปแบบ ระบบงานและกลไกรูปแบบ  
วิธีด าเนินงานรูปแบบ การประเมินรูปแบบ และเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้โดยมีระบบงานและกลไก  
ขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดนโยบายส านักงานศึกษาธิการคุณธรรม ความโปร่งใส การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด า เนินงานตามหลักส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) การด าเนินงานบริหารตามหลักส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) 
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
(จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส) 
 ๑.๒.๓ ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส พบว่า แนวทางการบริหารจัดการด้วยหลักองค์กรคุณธรรม และธรรมาภิบาล ๖ หลัก ได้แก่  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
นั้น มีแนวทางในการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม มีเกณฑ์การประเมินผล และหลักฐาน  
ร่องรอยข้อมูลประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดชัดเจนครบทุกองค์ประกอบ แต่ละตัวชี้วัดเปิดโอกาส 
ให้ปฏิบัติได้หลากหลาย บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแนวทางปฏิบัติและปฏิบัติด้วยความเต็มใจ   
 ๑.๒.๔ ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) พบว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
มีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบริหารจั ดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน 
ความเป็นไปได้และด้านความเป็นประโยชน์ ตามล าดับ  
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๒. การอภิปรายผล  
 การอภิปรายผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ สภาพการด าเนินงานรูปแบบ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส และประเด็นที่ ๒ ผลการพัฒนา 
รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังนี้  
 ๒.๑ สภาพการด าเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส  
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นว่า องค์ประกอบที่สามารถน าไปใช้เป็นขอบข่ายของการวิจัย  
ให้ เหมาะสมกับบริบทของส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   
 ๑) ด้านหลักนิติธรรม ส่วนใหญ่เห็นว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรให้ความรู้เรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน มีการสร้างความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและมีการสร้างจิตส านึกในการใช้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 
ให้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๖๒) ที่กล่าวถึง ความส าคัญของหลักนิติธรรมไว้ว่า หลักนิติธรรมเป็นการตรากฎหมายและกฎ
ข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอในหรืออ านาจของ  
ตัวบุคคล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๒, น.๘) ได้กล่าวไว้ว่า หลักในการปกครอง
การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรมประกอบด้วย หลักประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ 
กระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งฉันทามติ สอดคล้องกับสมาน อัศวภูมิ (๒๕๕๗)  
ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ในการบริหารที่มุ่งเน้นให้การบริหารหน่วยงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพและยังผลให้เกิด 
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนั้นจะต้องปฏิรูประบบราชการให้รับใช้ประชาชน ด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายอย่างเสมอภาค และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมืองที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 ๒) ด้านหลักคุณธรรม ส่วนใหญ่เห็นว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ 
คุณธรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดให้มีระบบการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า  
ในการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมให้แก่
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับจักรภพ ใสกระจ่าง (๒๕๖๐) ที่กล่าวว่า
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปกครองที่เป็นธรรม เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมของมวลมนุษย์ เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 



107 
 

ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ตลอดจนมีการใช้
อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่งคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถประสานประโยชน์ ได้นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓) ที่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับหลักคุณธรรม 
ไว้ว่า การบริหารจัดการองค์กรคุณธรรมที่ดี  สามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน  
การบริหารงานนี้หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ เช่น ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  
 ๓) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เห็นว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรมีการเปิดโอกาส 
ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาจัดกิจกรรม มีการก าหนดให้มีการน ากิจกรรมของส านักงานออกไปร่วม 
ด าเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการส านักงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไข 
๒๕๔๕), คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓, น. ๒๙ – ๓๑) และปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘,  
น. ๒๘ – ๓๐) ที่กล่าวถึงความส าคัญของหลักการมีส่วนร่วมไว้ว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหาร 
จัดการและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยก าหนดเจตนารมณ์ของ 
แผ่นดินขึ้นมาเพ่ือทุกคนทุกฝ่ายในประเทศร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ  
ร่วมกันแก้ปัญหา มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไกล เป็นหลักการพ้ืนฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
เอ้ือประโยชน์ให้กับคนทุกระดับทั้งคนรวย คนจนในเรื่ องการมีรายได้ มีงานท า การพัฒนาที่เท่าเทียม 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ธรรมาภิบาลยังเป็นแนวคิดที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย จะท าให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการตรวจสอบการทางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กร  
ที่เก่ียวข้อง  
 ๔) ด้านหลักความโปร่งใส ส่วนใหญ่เห็นว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรมีการเปิดเผยข้อมูล 
พ้ืนฐาน มีการประชาสัมพันธ์มีการเปิดเผยมาตรการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปิดเผยการบริหารงาน 
บุคคล มีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร มีการจัดท าแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต และมีการสร้างมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไข ๒๕๔๕),  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓, น. ๒๙ – ๓๑) และปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘, น. ๒๘ – ๓๐) 
ที่กล่าวถึงความส าคัญของหลักความโปร่งใสไว้ว่าธรรมาภิบาลจะช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งในทุกด้าน  
ทั้งทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม จริยธรรม และทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะ  
มีความโปร่งใส สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเอ้ืออาทรต่อกัน มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วย 
ฐานมั่นคงช่วยให้ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มากขึ้นโดยมีการปรับปรุงกฎหมาย 
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กฎระเบียบของภาครัฐให้มีความรัดกุมและเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับรู ้กันทั ่วไป เช่น การมีก ฎหมาย
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ การมีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามฮ้ัวประมูลงานของภาครัฐ  
 ๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เห็นว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรมีการสร้าง  
ความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการสร้างเสริมความรับผิ ดชอบ 
ต่อ องค์กร และมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไข ๒๕๔๕), คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓, น. ๒๙ – ๓๑) และปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘, น. ๒๘ – ๓๐) ที่กล่าวถึง 
ความส าคัญของหลักความรับผิดชอบ ไว้ว่าช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความส านึกรับผิด 
(accountability) ต่อประชาชนและองค์กรมากขึ้น ซึ่งความส านึกรับผิดชอบมีส่วนท าให้การกระท า  
ของเจ้าหน้าที่รัฐมีการระมัดระวัง การกระท าที่มีผลต่อสาธารณะหรือประชาชนมากขึ้น และหากเกิด 
ข้อผิดพลาดขึ้นก็พร้อมที่จะรับผลของการกระท านั้น โดยไม่หลบเลี่ยงหรือโยนความผิดให้บุคคลอ่ืนหรือนิ่งเฉย  
 ๖) ด้านหลักความคุ้มค่า ส่วนใหญ่เห็นว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรมีการสร้างจิตส านึก  
ให้ บุคลากรมีการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยี ประกอบการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไข๒๕๔๕), คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓, น. ๒๙ – ๓๑), ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘, น. ๒๘ – ๓๐) และจักรภพ  
ใสกระจ่าง (๒๕๖๐) ที่กล่าวถึงความส าคัญของหลักความคุ้มค่า ไว้ว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการพื้นฐาน 
และยุทธศาสตร์ที่สังคมโลกต้องการให้เกิดขึ้นและน ามาใช้เพ่ือลดบรรเทา และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยสร้างคุณค่าและจิตส านึกทางปัญญา วัฒนธรรม และจริยธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ท าให้มีความเป็นธรรมในสังคม มีความโปร่งใสได้รับการยอมรับและเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันที่ท าให้มีความเข้มแข็งมี เสถียรภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและยั่งยืน ทุกภาคของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักธรรมาภิบาลเป็น 
สิ่งที่มีความจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตยปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กร และหน่วยงานทั่วไป
ต้องการให้เกิดข้ึน  
 ๒.๒ ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส  
 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่เห็นว่า รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส มี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการรูปแบบ วัตถุประสงค์รูปแบบ ระบบงาน
และ กลไกรูปแบบ วิธีด าเนินงานรูปแบบ การประเมินรูปแบบ และเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้โดยมีระบบงาน
และกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดนโยบายส านักงานศึกษาธิการคุณธรรม ความโปร่งใส  
การแต่งตั้งคณะกรรมการ การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามหลักส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) การด าเนินงานบริหารตามหลักส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
(ธรรมาภิบาล) โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการเผยแพร่ 
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ผลการด าเนินงาน (จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส) มีแนวทางในการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม มีเกณฑ์การประเมินผล  
และหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดชัดเจนครบทุกองค์ประกอบ แต่ละตัวชี้วัด
เปิดโอกาสให้ปฏิบัติได้หลากหลาย บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแนวทางปฏิบัติและปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส มีความเหมาะสม  
มีความเป็นไปได้และมีประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ อ้อวดี สุนทรวิภาต (๒๕๖๐) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พบว่า ๑) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐาน
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๒๑ องค์ประกอบภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑๐ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านหลักประสิทธิภาพ มี ๒ องค์ประกอบ คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลดขั้นตอน 
และระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒) ด้านหลักประสิทธิผล มี ๔ องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติตามพันธกิจ  
มีการจัดการความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงาน ๓) ด้านหลักการตอบสนอง  
มี ๒ องค์ประกอบ คือ บริการอย่างมีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ๔) ด้านหลักภาระรับผิดชอบ  
มี ๒ องค์ประกอบ คือ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีระบบติดตามและประเมินผล ๕) ด้านหลักความโปร่งใส  
มี  ๓ องค์ประกอบ คือ เปิด เผยข้อมูล ครบถ้วน ฟังความคิด เห็นจากทุกด้านและตรวจสอบได้   
๖) ด้านหลักนิติธรรม มี ๒ องค์ประกอบ คือ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
หรือละเว้นปฏิบัติ ๗) ด้านหลักความเสมอภาค มี ๑ องค์ประกอบ คือ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๘) ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม มี ๒ องค์ประกอบ คือ รับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้บุคลากร 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ ๙) ด้านหลักการกระจายอ านาจ มี ๑ องค์ประกอบ คือ 
มอบอ านาจการบริหารและตัดสินใจ และ ๑๐) ด้านหลักคุณธรรม มี ๒ องค์ประกอบ คือ ความถูกต้องดีงาม 
และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ๒) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาล 
ของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แต่ละองค์ประกอบทั้ง ๑๐ ด้าน มีค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทลม์มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Liyang Qian (๒๐๑๔) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง 
การประเมินระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จากความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการต่อกรณีศึกษา
ข้อสรุปจากเมืองกาดมัณฑุ พบว่า ๑) หลักความเสมอภาค เป็นหลักแรกที่รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญ 
ในการก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในการพัฒนา ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๓ ตัวได้แก่ นิยามของค าว่า หลักความเสมอภาคให้ชัดเจนโปร่งใส ก าหนดไว้ในนโยบาย  
และการมีความเสมอภาคกัน ๒) หลักความรับผิดชอบ รัฐบาลจะต้องบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบ  
ประกอบดด้วยตัวชี้วัด ๓ ตัว ได้แก่ การบริหารองค์การอย่างโปร่งใส รัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจที่ได้กระท าลงไปแล้วและรัฐบาลจะต้องมีเครดิตในการบริหารงาน ๓) หลักความโปร่งใส 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๒ ตัว ได้แก่ การให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และการให้อิสระ 
ในการสื่อสารทางนโยบายอย่างไม่ เป็นทางการของประชาชน ๔) หลักการมีส่วนร่วมในภาครัฐ 
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ในการบริหารงานทุกกิจกรรมในประเด็นต่าง ๆ รัฐบาลจะต้องให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายด้วย  
และ ๕) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย จัดโครงการเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
ให้ประสบผลส าเร็จใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา  
 2.3 การขยายผลการน าไปใช้ เพ่ือให้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด น าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
เป็นแนวทางในการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ได้ตอบรับ
และแสดงความคิดเห็นว่า คู่มือฯ นี้จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา และสามารถขับเคลื่อนส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจของ
จังหวัดต่อไป 

 ๓. การเผยแพร่และการน าผลการวิจัยไปใช ้
  3.1 การเผยแพร่ 
 3.1.1 การเผยแพร่โดยแจ้งเป็นหนังสือราชการ ลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงาน 
จ านวน 101 หน่วยงาน รายละเอียดตามภาคผนวก จ 
 3.1.2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ในที่ประชุมผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม
ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันอังคารที่  8 ธันวาคม 2563  
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เลขาธิการคณะกรรมการ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค 2 ศึกษาธิการภาค 4 ศึกษาธิการภาค 5 
ศึกษาธิการภาค 6 รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ศึกษาธิการภาค 11 ศึกษาธิการภาค 12 
ศึกษาธิการภาค 13 ศึกษาธิการภาค 14 รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16  
รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 17 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ สป. 
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 3.1.3 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม
ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน รองปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการส านักส่วนกลาง ศึกษาธิการภาค  
และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 
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 3.2 การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 3.2.1 การขับเคลื่อนการน าผลการวิจัยไปใช้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือที่  
ศธ 0201.1/21770 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศใช้คู่มือการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 
 3.2.2 การน าผลการวิจัยไปใช้ ศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ได้ตอบรับการใช้รูปแบบ  
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส พร้อมทั้งแบบสอบถาม  
ในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 3.2.3 การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการใช้ผลการวิจัยในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อย่างจริงจังต่อเนื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิการภาค ให้ด าเนินการร่วมส่งเสริม สนับสนุน การใช้คู่มือ  
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด โดยจะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงานดังกล่าว ทุกสิ้นปีงบประมาณต่อไป 

 3.2.4 การพัฒนาค่าการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ 
2562 และปีงบประมาณ 2563 
 3.2.4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้วิจัยด ารงต าแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัด ทดลองใช้รูปแบบในวงรอบที่ 1 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) และใช้อย่างต่อเนื่อง  
มีค่าการประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2562 ในระดับ A  
(75 – 85 คะแนน) และปีงบประมาณ 2563 ในระดับ A (75 – 85 คะแนน) 
 3.2.4.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ทดลองใช้การบริหาร โดยรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในวงรอบที่ 2 และวงรอบที่ 3 (1 พฤศจิกายน 
2562 – 30 พฤศจิกายน 2563) มีค่าการประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
ในปีงบประมาณ 2563 ระดับ AA (100 - 86) จ านวน 2 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ล าปางและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ระดับ A (85 – 75) จ านวน 5 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
 สรุปความคิดเห็นของศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับประโยชน์และแนวทางการใช้คู่มือการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
 ด้านประโยชน์ในการใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส 
 ความคิดเห็นที่ 1 สามารถน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการส านักงานสู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใสได้ โดยความร่วมมือของบุคลากรในส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รายละเอียดวิธีปฏิบัติตามคู่มือฯ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดวิธีปฏิบัติงาน  
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ให้มีความเหมาะสม คลอบคลุมตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม/หน่วยในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  มีแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกลุ่ม/หน่วยสนับสนุน การรายงานผลประเมินคุณธรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 2 เจ้าหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคนได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาส านักงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ความคิดเห็นที่ 3 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานทาง
การศึกษาและผู้บริหาร 
 ความคิดเห็นที่ 4 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ท าให้ข้าราชการ
และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง 
กับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ในส านักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน 
 ความคิดเห็นที่ 5 คู่มือสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการส านักงานสู่ความโปร่งใส  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ความคิดเห็นที ่ 6 คู่มือฯ มีประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่จ าเป็นว่าจะเพียงแค่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพียงหน่วยงานเดียว แต่สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนางานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ความคิดเห็นที ่ 7 สามารถน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส ได้โดยความร่วมมือ 
ของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รายละเอียดวิธีปฏิบัติตามคู่มือฯ สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
ในการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม/หน่วยงาน  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกลุ่ม/หน่วย สนับสนุนการรายงาน
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 8 ได้ใช้คู่มือฯ ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนางานคุณธรรมความโปร่งใส 
ในส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ความคิดเห็นที่ 9 มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างการประสานงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่จังหวัดทราบกรอบภาระงาน
ของแต่ละกลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัดเจนมากขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดจากการท างานไม่เป็น
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ระบบ ให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากหน่วยงานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา ได้เป็นระบบที่ดีมากขึ้น
ทราบวิธีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 ความคิดเห็นที่ 10 ส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานมีความตระหนักในการปฏิบัติงานไม่เห็น 
แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม สร้างการรับรู้ให้เป็นรูปธรรมในการท างาน ให้สอดคล้อง 
กับการท างานด้านบริการประชาชนและน าเทคโนโลยีมาควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ การท างานของเจ้าหน้ าที่ 
ในส านักงาน 
 ความคิดเห็นที่ 11 คู่มือฯ มีความเหมาะสม สามรถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
แต่ละคนให้อยู่ในความโปร่งใสและมีคุณธรรมได้ 
 ความคิดเห็นที่  12 คู่มือฯ มีความชัดเจน เหมาะสม คลอบคลุมและเป็นไปได้  เทคนิค 
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจและทฤษฎี 
ลงสู่แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดแจน  
ท าให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการศึกษา การพัฒนาสังคมในเศรษฐกิจ 
ในระดับจังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 13 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีคู่มือในการบริหารจัดการส านักงานสู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ศึกษาธิการจังหวัดใช้คู่มือฯ เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
 ความคิดเห็นที่ 14 ช่วยก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์การที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ไปใน  
ทางเดียวกัน ศึกษาธิการจังหวัดใช้คู่มือฯ เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน มีจริยธรรมการท างาน มีวัฒนธรรม
ในการท างานมากขึ้น ท าให้ทุกกลุ่ม หน่วย บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมที่จะท าให้ส านักงานบรรลุเป้าหมาย  
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ท าให้ทราบบทบาทและกระบวนการในการท างานเป็นระบบทุกขั้นตอน 
และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน 
 ความคิดเห็นที่ 15 คู่มือมีสาระ รายละเอียด ชัดเจนดี 
 ความคิดเห็นที่ 16 บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
มีเทคนิค และแนวปฏิบัติในส านักงาน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานไม่เป็นระบบ ได้รับความมั่นใจ 
จากหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ
การศึกษาในจังหวัด เป็นองค์รหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 17 มีประโยชน์ท าให้หน่วยงานได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือน า
นโยบาย ITA สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ความคิดเห็นที่ 18 ช่วยลดการตอบค าถาม ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ช่วยเสริมสร้างความ
มั่นใจในการท างาน ช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอในการท างาน ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจเกิดจากการท างาน 
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ และช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนการงานใหม่ 
 ความคิดเห็นที่ 19 ท าให้ส านักงานศึกษาธิการได้รับทราบปัญหา ข้อบกพร่อง และกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในกการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ความคิดเห็นที่ 20 คู่มือฯ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ความคิดเห็นที่ 21 ใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ช่วยลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในส านักงานได้เป็นอย่างด ี
 ความคิดเห็นที่ 22 สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานทางการศึกษาและผู้รับบริการ 
 ความคิดเห็นที่ 23 สามารถใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  
และการบริหารจัดการส านักงานสู่ความโปร่งใส สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ 
 ความคิดเห็นที่  24 คู่มือมีประโยชน์ มีขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนสร้างมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
 ความคิดเห็นที่ 25 ใช้เป็นข้อมูลในการเตีรยมความพร้อมตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีความเข้าใจ 
ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลชัดเจนมากข้ึน  
 ความคิดเห็นที่ 26 ใช้คู่มือเพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความม่ันใจ ให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 ความคิดเห็นที่  27 ใช้เป็นแนวทางและเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/หน่วย 
และบุคลากรในองค์กร หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการก าหนดแนวทาง  
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้ทราบหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นกรอบ 
การควบคุม ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรมของศึกษาธิการจังหวัด  เป็นมาตรฐาน 
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ความคิดเห็นที่ 28 เป็นคู่มือที่ดี สร้างความเชื่อม่ันให้แก่หน่วยงานทางการศึกษา 
 ความคิดเห็นที่  29 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานเป็นสื่อในการติดตามคุณภาพ  
การด าเนินงานได้ดี ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ชัดเจน เรียบร้อย 
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มารับบริการ 
 ความคิดเห็นที่ 30 น าคู่มือมาบูรณาการตามแนวทางการประเมิน ตรวจแบบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT ในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 31 เป็นคู่มือที่สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร  
ได้เป็นอย่างด ี
 ความคิดเห็นที่ 32 มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการส านักงานสู่ความโปร่งใสมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่ชัดเจน 
 ความคิดเห็นที่ 33 ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สร้างการรับรู้
วัฒนธรรมในการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 ความคิดเห็นที่ 34 มีประโยชน์สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 ความคิดเห็นที่ 35 มีประโยชน์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสได้ 
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 ความคิดเห็นที่ 36 เนื้อหาสาระในคู่มือสามารถน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานได้ 
 ความคิดเห็นที่ 37 เนื้อหามีความชัดเจน น าไปปฏิบัติได้จริง 
 ความคิดเห็นที่ 38 กรอบเนื้อหามีความชัดเจน ตัวชี้วัดในคู่มือมีความละเอียด เมื่อน ามาใช้
ประเมินตนเอง จะท าให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยขององคก์ร  
 ความคิดเห็นที่ 39 คู่มือฯ มีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างดียิ่ง   
แนวทางการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

 ด้านแนวทางการขับเคลื่อนการใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
 ความคิดเห็นที่ 1 ใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าป ี
 ความคิดเห็นที่ 2 ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงาน
คุณธรรมความโปร่งใส เป็นแนวทางท่ีดีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 ความคิดเห็นที่ 3 ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้มีการใช้ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 4 เผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการส านักงานจังหวัด  สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบเพ่ือถือเป้นแนวทางในการปฏิบัติงาน จัดประชุม 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ การใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
 ความคิดเห็นที่ 5 การน าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส ควรมีการน าคู่มือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ตระหนักและร่วมมือกันท าตามหลักองค์กรคุณธรรมและหลัก  
ธรรมาภิบาลและจัดท าเอกสารตามตัวชี้วัด เพ่ือบรรลุผลให้เกิดการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
 ความคิดเห็นที่ 6 แนวทางการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรมฯ จัดว่ามีความสมบูรณ์ โดยที่ให้
แนวทางพร้อมวิธีปฏิบัติควบคู่ท าให้ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาสามารถด าเนินงาน ประยุกต์ 
หรือบูรณาการปฏิบัติงานสู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใสเกิดประโยชน์ในภาพกว้างได้ 
 ความคิดเห็นที่ 7 ใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการด าเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าป ี
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 ความคิดเห็นที่ 8 ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงาน
คุณธรรมความโปร่งใส 
 ความคิดเห็นที่ 9 การใช้คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดไม่ได้มุ่งเน้นให้รับการประเมินการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังให้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน และลดโอกาสที่จะเกิด  
การทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ความคิดเห็นที่ 10 ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ได้รับทราบ เข้าใจและสามารถน าไปใช้ในการสร้างระบบการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันทุกคน
ควรให้บุคลากรเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการท างานให้สอดคล้องกับการก ากับติดตามผ่านระบบMy Office 
ทุกวันศุกร์ต้นเดือน ประจ าทุกเดือน 
 ความคิดเห็นที่ 11 ควรมีการทดลองใช้คู่มือฯ ในกลุ่มย่อยก่อน แล้วขยายผลสู่กลุ่มใหญ่ภายใน
หน่วยงานและหน่วยงานรอบนอก 
 ความคิดเห็นที่ 12 ต้องสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
มีค าสั่งให้บุคลากรรับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ มีการสรุปผลการประเมิน
และมีการปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการด าเนินการ มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการน าเสนอ 
ผลการประเมินต่อสาะรณชนและเผยแพร่ผลการประเมิน 
 ความคิดเห็นที่ 13 สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของบุคลากรส านักงาน จัดหาเอกสาร คู่มือ
แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน แจ้งเวียนค าสั่งให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทราบและถือปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมอันดีบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน 
 ความคิดเห็นที่ 14 ควรมีการก าหนดบุคลากรในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานให้ชัดเจน  
และเหมาะสมกับการให้บริการ แนวทางการใช้คู่มือที่ส่งให้มานั้น ควรค านึงถึงบุคลากรที่มีอยู่ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดด้วย การจัดท าคู่มือควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกองค์กรซึ่งแต่ละแห่ง 
มีความแตกต่างกันในเรื่องของความพร้อมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 ความคิดเห็นที่ 15 แนวทางในการปฏิบัติบางตัวชี้วัดมีข้ันตอนการด าเนินงานมากเกินไป 
 ความคิดเห็นที ่16 น าคู่มือฯ ไปปรับใช้ทุกด้าน 
 ความคิดเห็นที่ 17 ควรจัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือสร้างการรับรู้ และได้ปฏิบัติในแนวทางการใช้คู่มือฯ เพ่ือเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 ความคิดเห็นที่ 18 แนวทางการใช้คู่มือฯ มีความชัดเจน ท าได้ มองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจ 
ได้ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อการด าเนินงานตามภารกิจ  
มีระบบการท างานท่ีชัดเจน 
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 ความคิดเห็นที่ 19 น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการด าเนินงานท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้มารับบริการ 
 ความคิดเห็นที่ 20 ผู้บริหารรับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการประชาสั มพันธ์
คู่มือ แนะน าการใช้คู่มือให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องทราบ  
 ความคิดเห็นที่ 21 เผยแพร่คู่มือให้บุคลากรในส านักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติทุกคน 
ผู้บริหารและผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มพร้อมทั้งบุคลากรทุกคนศึกษาคู่มือ จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานตาม
แนวทางของคู่มือฯ แต่งตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือฯ ผู้บริหารหน่วยงานก ากับติดตาม ประชุมสรุปผล
การด าเนินงานและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 ความคิดเห็นที่ 22 ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้หลักคุณธรรม ๖ ด้านในการบบริหารจัดการ
ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส ในเป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการบริหารส านักงานฯ 
 ความคิดเห็นที่ 23 มีบางแนวปฏิบัติ/ตัวชี้วัด ตั้งเกณฑ์การประเมินผลมากเกินไป ควรเปิดกว้าง
ในแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ส านักงานคุณภาพโปร่งใส 
 ความคิดเห็นที่ 24 น ามาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์เพ่ือสร้างองค์กรที่มี
คุณภาพภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน 
 ความคิดเห็นที่ 25 น าแนวทางไปเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  
 ความคิดเห็นที่ 26 ก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกคนในองค์การได้ปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือฯ  
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ก าหนดมาตรการส่งเสริมการด าเนินงานส านักงานคุณธรมความโปร่งใสอย่างเป็นระบบ 
 ความคิดเห็นที่ 27 ประชุมชี้แจง กลุ่มงาน/หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น าคู่มือ 
สู่การปฏิบัติ มีการก ากับติดตามทุกระยะ มีการสร้างความตระหนักในภารกิจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
อย่างต่อเนื่อง  
 ความคิดเห็นที่ 28 ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของส านักงานฯ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
ตามคู่มือฯ 
 ความคิดเห็นที่ 29 น าแนวทางและวิธีการปฏิบัติมาใช้ในการบริหารส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส  
 ความคิดเห็นที่ 30 น ามาก าหนดเป็นมาตรการในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความโปร่งใส  
มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ความคิดเห็นที่ 31 น าไปก าหนดเป็นนโยบายในระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน/กลุ่มงาน 
และบุคลากรในองค์กร 
 ความคิดเห็นที่ 32 ควรปรับใช้คู่มือควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับการท างาน  
ในยุคดิจิตอล ควรให้บุคลากรเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการท างานและควรก ากับติดตามเป็นประจ าทุกเดือน 
 ความคิดเห็นที่ 33 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการบริหารงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 34 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการบริหารงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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 ความคิดเห็นที่ 35 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดและน าคู่มือไปใช้เป้นแนวทางในการด าเนินงานของ 
กลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ความคิดเห็นที่ 36 แจ้งผู้ปฏิบัติงานทุกคนศึกษา ท าความเข้าใจ และถือปฏิบัติตมรายละเอียด 
ในคู่มืออย่างเคร่งครัด 
 ความคิดเห็นที่ 37 น าตัวชี้วัดไปก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ความคิดเห็นที่ 38 อยู่ระหว่างการน าคู่มือไปใช้ 
 ความคิดเห็นที่ 39 ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันตามคู่มือฯ โดยการสร้างเป็นรูปแบบ 
การบริหารส านักงานสู่ความโปร่งใส และสอดคล้องกับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 

 3.2.3 การพัฒนาค่าการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 3.2.3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้วิจัยด ารงต าแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัด ทดลองใช้รูปแบบในวงรอบที่ 1 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) และใช้อย่างต่อเนื่อง  
มีค่าการประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2562 ในระดับ A  
(75 – 85 คะแนน) และปีงบประมาณ 2563 ในระดับ A (75 – 85 คะแนน) 
 3.2.3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ทดลองใช้การบริหาร โดยรูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในวงรอบที่ 2 และวงรอบที่ 3 (1 พฤศจิกายน 
2562 – 30 พฤศจิกายน 2563) มีค่าการประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
ในปีงบประมาณ 2563 ระดับ AA (100 - 86) จ านวน 2 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ล าปางและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ระดับ A (85 – 75) จ านวน 5 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ส านักงานศึกษาธิก ารจังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 4.1.1 น ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ประกอบในการวางนโยบายภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร
น ามาถือปฏิบัติในการท างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
 4.1.2 ใช้คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานเป็นสื่อในการประสานงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตามก าหนด  
 4.1.3 ควรประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติที่หลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์ รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส เพ่ือให้หน่วยงานมีตัวเลือกในการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด     
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 4.1.4 การประเมินผลตามคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ในบทที่ 4 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ และบทที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลการบริหาร
จัดการ เสนอแนะให้มีการก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาการประเมินที่ชัดเจน เพ่ือตรวจสอบ ทบทวน และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4.1.5 ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรจัดท าแผนพัฒนาการบริหารส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรในองค์กรขึ้น โดยเฉพาะเพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติ  
มีความต่อเนื่อง 
 4.1.6 ผู้ปฏิบัติในส านักงานทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ที่พัฒนาขึ้นไปใช้อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

 4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การศึกษาครั้งต่อไป  
อาจสร้างรูปแบบในการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด้านอ่ืน ๆ หรืออาจสร้างรูปแบบเฉพาะขององค์กรอ่ืน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก  
มาประกอบในการจัดท ารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส โดยพิจารณา  
ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 
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ประวัติผู้วิจัย 
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 
 15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2508 
ภูมิล าเนา 
 114 หมู่ 10 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประวัติการศึกษา 
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 - การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2531 - 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านกุดจาน อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
 พ.ศ. 2533 – 2534 อาจารย์  1 โรงเรียนปากน้ าปรานวิทยา อ าเภอปราณบุรี  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2534 – 2539 นักวิชาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2540 – 2541 ศึกษาธิการอ าเภอกิ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2541 – 2542 ศึกษาธิการอ าเภอกิ่งอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบครีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2542 – 2547 ศึกษาธิการอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2547 –  2549 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
 พ.ศ. 2549 – 2553 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
 พ.ศ. 2553 – 2554 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 พ.ศ. 2554 – 2557 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 พ.ศ. 2557 – 2559 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2560 – 2561 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2561 – 2562 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้าน
ระบบบริหารจัดการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลงานดีเด่น 
 - ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ 26 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 - เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” 
 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติประจ าปี 2 ปี (พ.ศ. 2556, 2557) 
 - ประกาศเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 5 ปี (พ.ศ. 2548 , 2555, 2556, 
2558, 2560) 
 - โล่รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจ าปี 3 ปี (พ.ศ. 2555, 2556, 2557) 
 - โล่รางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ดีเด่น ประจ าปี 3 ปี (ปี 2556, 2557, 2558) 
 - วิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยงโครงการพัฒนาศึกษาธิการจังหวัด ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระหว่าง  
พ.ศ. 2561 – 2563 จ านวน 3 รุ่น  
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ภาคผนวก ก 
-   รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

-   รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์เครื่องมือการประเมินรูปแบบ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. นายศรีชัย พรประชาธรรม  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

3. นายธีร์ ภวังคนันท์  
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง  
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี  
 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์เครื่องมือการประเมินรูปแบบ 
 

1. ดร. ศรีชัย พรประชาธรรม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ดร. เจียร ทองนุ่น 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ดร.ภวูนาท มูลเขียน  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาคผนวก ข 
-   แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

-   แบบค าถามท่ีใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

- แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

- แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

- แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

เรื่อง สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่ง  
และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ที่เหมาะสมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                                                                   . 
ต าแหน่ง     ระดับการศึกษาสูงสุด        . 
ประสบการณ์ในการท างานในส านักงาน                                                                                   . 
บทบาทหน้าที่หลักในองค์กร                                                                                             . 
สถานที่สัมภาษณ์                                                                                                           . 
สัมภาษณ์เม่ือวันที่                                                                                                        . 

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้สร้างขึ้นเพ่ือ 
 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นการสัมภาษณ์  
 ท่านมีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็น
ต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง (โปรดระบุ) 

1. สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ในปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร 

 1.1 ด้านหลักนิติธรรม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.2 ด้านหลักคุณธรรม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

/ 1.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม... 
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 1.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.4 ด้านหลักความโปร่งใส 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

2. แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

 2.1 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 2.2 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 

/2.3 แนวทางการพัฒนา... 
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 2.3 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 2.4 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักความโปร่งใส 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 2.5 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 2.6 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักความคุ้มค่า 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 

 
      ลงชื่อ                                             ผู้ให้สัมภาษณ ์
            (                                             ) 
            ต าแหน่ง     . 
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แบบค าถามที่ใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ประเด็น วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม ประเด็นค าถาม 
การบริหารจัดการ
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงาน
คุณธรรม  
ความโปร่งใส  
(ที่โดดเด่น) 

เพ่ือศึกษาสภาพ 
การด าเนินงาน 
การบริหารจัดการ
ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส 
ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ผู้ด าเนินการสนทนา
และทีมวิจัยแนะน า
ตนเอง 
2. เขียนประเด็นลง 
ที่กระดานไวท์บอร์ด 
3. ให้ผู้ปฏิบัติได้เล่า
เรื่องตามประเด็น
ค าถาม 
4. ผู้ชว่ยด าเนินการ
สนทนาจดบันทึกข้อมูล
ลงในกระดาษปรู๊ฟ 
ในลักษณะแผนภาพ 
ความคิด (Mind 
Mapping) 

1. ข้อมูลทั่วไป 
    - ชื่อ-สกุล 
    - ต าแหน่ง 
    - ระดับการศึกษาสูงสุด 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - บทบาทหน้าที่หลักในองค์กร 
2. ลักษณะของส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส 
3. องค์ประกอบของธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
4. การบริหารจัดการส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
    4.1 ด้านหลักนิติธรรม 
    4.2 ด้านหลักคุณธรรม 
    4.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
    4.4 ด้านหลักความโปร่งใส 
    4.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ 
    4.6 ด้านหลักความคุ้มค่า 

สภาพปัญหา 
และแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา
จากการบริหาร
จัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงาน
คุณธรรม  
ความโปร่งใส 

เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
จากการบริหาร
จัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส และ
วางกรอบในการจัดท า
ร่างคู่มือการบริหาร
จัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส 

1. ผู้ชว่ยนักวิจัยเขียน
ประเด็นลงที่กระดาน
ไวท์บอร์ด 
2. ให้ผู้ปฏิบัติได้เล่า
เรื่องตามประเด็น
ค าถาม 
3. ผู้ชว่ยด าเนิน 
การสนทนาจดบันทึก
ข้อมูล ลงในกระดาษ
ปรู๊ฟในลักษณะ
แผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) 

1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เรื่อง สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่ง ใส 
และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ที่เหมาะสมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานที่จัดสนทนากลุ่ม                                                                                                                                   . 
จ านวนผู้ร่วมสนทนา                                                        คน 
ประสบการณ์ในการท างานในส านักงาน                                                                                   . 
วันที ่                   เดือน                                   พ.ศ.                      เวลา                         . 

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้สร้างขึ้นเพ่ือ 
 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นการสัมภาษณ์  
1. การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส (ที่โดดเด่น) 
 1.1 ลักษณะของส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.2 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการส านักงาน 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.3 การบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ใน 6 ด้าน 

 1.3.1 ด้านหลักนิติธรรม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

     1.3.2 ด้านหลักคุณธรรม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                       

/1.3.3 ด้านหลักการมีส่วนรว่ม... 
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 1.3.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.3.4 ด้านหลักความโปร่งใส 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.3.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 1.3.6 ด้านหลักความคุ้มค่า 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

2. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 

 2.1 สภาพปัญหาการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
 
      ลงชื่อ                                             ผู้ให้สัมภาษณ ์
            (                                             ) 
            ต าแหน่ง     . 
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แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัย 

เรื่อง สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่ง ใส 
และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ที่เหมาะสมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                 . 
ต าแหน่ง                                                                                                                    . 

ค าชี้แจง ขอให้ผู้เชี่ยวชาญโปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่องระดับความสอดคล้องตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับการประเมินความสอดคล้อง 
  + 1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  -  1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหา 

ค าชี้แจง จุดมุ่งหมายของแบบสอบสัมภาษณ์ฉบับนี้เพื่อศึกษา 

1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ๑. ส านักงานคุณธรรม หมายถึง การบริหารแบบบูรณาการของฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๖ หลัก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้ างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ีดี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า โดยหลักความโปร่งใสได้น าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessments: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ มาปรับใช้ 

 ๒. หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในสถานศึกษารวมถึง 
การท าประชาพิจารณาหรือข้อตกลงร่วมกันอันเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกทุกฝ่ายก่อให้เกิดความเสมอภาค 
เอ้ือต่อการควบคุมและการพัฒนา 

 ๓. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นและเชื่อถือในความถูกต้องดีงาม การสนับสนุนการท างาน 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจเสียสละขยันอดทนมีระเบียบวินัย 

/4. หลักความโปร่งใส… 
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 ๔. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันภายในสถานศึกษา 
มีการปรับปรุงการท างานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารที่เป็นประโยชน์ มีระบบ 
การตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของการตัดสินใจและการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการน าหลักความโปร่งใสในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยน าหลักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 ๕. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ มีส่วนรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมตัดสินใจในการบริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ๖. หลักความรับผิดชอบ หมายถงึ ความมุ่งม่ันและตั้งใจปฏิบัติงานอยา่งเต็มความสามารถให้บรรลุผล
ตามที่วัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยค านึงถึงปะโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ยอมรับผลดีและผลเสียจาก 
การด าเนนิงานสามารถชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงข้อเทจ็จริงและพร้อมรับการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝาย 

 ๗. หลักความคุ้มค า หมายถึง การบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รู้คุณค่า
และด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 

 ๘. รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง รูปจ าลอง 
ที่ก าหนดขึ้นหรือเป็นแบบจ าลองของปรกฎการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยเสนอรูปแบบขึ้นมาเพ่ือเป็นการแสดง 
การกระท าหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี อธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส เป็นธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้  
มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 9. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัด สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายในที่นี้ หมายถึง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 18 จังหวัด 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

+ 1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

- 1 

ท่านมีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงาน
ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการ
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ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

+ 1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

- 1 
พัฒนาและแก้ไขการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความ
โปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ในประเด็นต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง (โปรดระบุ) 

1. สภาพการด า เนินงานการบริหา ร
จัดการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงาน คุณธรรม ความโปร่งใส 
ในปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร 

    

 1.1 ด้านหลักนิติธรรม     

 1.2 ด้านหลักคุณธรรม     

 1.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม     

 1.4 ด้านหลักความโปร่งใส     

 1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ     

 1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า     

2. แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการ
บริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จั ง ห วั ด  สู่ ส า นั ก ง า น คุ ณ ธ ร ร ม  
ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

    

 2.1 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ด้านหลักนิติธรรม 

    

 2.2 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ด้านหลักคุณธรรม 
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ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

+ 1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

- 1 

 2.3 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

    

 2.4 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส
ด้านหลักความโปร่งใส 

    

 2.5 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 

    

 2.6 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ด้านหลักความคุ้มค่า 

    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 
      ลงชื่อ                                             ผู้ให้สัมภาษณ ์
            (                                             ) 
            ต าแหน่ง     . 
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แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัย 

เรื่อง สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่ง ใส 
และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ที่เหมาะสมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                 . 
ต าแหน่ง                                                                                                                    . 

ค าชี้แจง ขอให้ผู้เชี่ยวชาญโปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่องระดับความสอดคล้องตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับการประเมินความสอดคล้อง 
  + 1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  -  1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหา 

ค าชี้แจง จุดมุ่งหมายของแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ฉบับนี้เพื่อศึกษา 

1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+ 1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
- 1 

1. การบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส (ท่ีโดดเด่น) 

    

 1.1. ข้อมูลทั่วไป 
    - ชื่อ-สกุล 
    - ต าแหน่ง 
    - ระดับการศึกษาสูงสุด 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - บทบาทหน้าที่หลักในองค์กร 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+ 1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
- 1 

 1.2. ลักษณะของส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส 

    

 1.3. องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 

    

 1.4. การบริหารจัดการส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
    4.1 ด้านหลักนิติธรรม 
    4.2 ด้านหลักคุณธรรม 
    4.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
    4.4 ด้านหลักความโปร่งใส 
    4.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ 
    4.6 ด้านหลักความคุ้มค่า 

    

2 สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส 

    

 2.1. แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

    

 2.2. แนวทางการแก้ไขปัญหากการ
บริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความ
โปร่งใส 

    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

      ลงชื่อ                                             ผู้ให้สัมภาษณ ์
            (                                             ) 
               ต าแหน่ง     . 
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แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

ผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                 . 
ต าแหน่ง                                                                                                                    . 

ค าชี้แจง ขอให้ผู้เชี่ยวชาญโปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่องระดับความสอดคล้องตามความคิดเห็นของท่าน 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส 

 ระดับ 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ 

  จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ 

  จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ 

  จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ 

  จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับน้อย 

 ระดับ 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ 

  จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ข้อ... 
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ข้อ กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็นต่อ 
ความเหมาะสมของรูปแบบ 

การบริหารจัดการ 

5 4 3 2 1 

ความเป็นประโยชน์ของรปูแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

1 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกแห่ง 

     

2 การน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ไปใช้ท าให้ผู้รับบริการและ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

     

3 การด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถน าไปก าหนด
เป็นแนวทางหรือคู่มือในด าเนินงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ได้ 

     

4 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส นี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้น าไปใช้ 

     

5 เห็นความจ าเป็นในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใสที่ชัดเจน 

     

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

6 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

     

7 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส น าไปใช้เป็นที่ยอมรับได้ 

     

8 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส นี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการด าเนินงาน 

     

9 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส มีวิธีปฏิบัติในการบริหารอย่างชัดเจนเป็น
ระบบ 
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ข้อ กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็นต่อ 
ความเหมาะสมของรูปแบบ 

การบริหารจัดการ 

5 4 3 2 1 

10 ผลที่ได้จากการน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ไปใช้มีความคุ้มค่า 

     

ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

11 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส มีความหมาะสมสามารถไปใช้ในการบริหาร 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้ 

     

12 การน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ไปใช้สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหาความต้องการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

     

13 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ระบุองค์ประกอบได้ชัดเจนสามารถน าไป
ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

     

14 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้เหมาะสมกับบริบทของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

     

15 รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส แต่ละด้านมีขัน้ตอนการปฏิบัติตาม
กระบวนการอย่างชัดเจน 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 
      ลงชื่อ                                             ผู้ให้สัมภาษณ ์
            (                                             ) 
                ต าแหน่ง     . 
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ภาคผนวก ค 
 

-  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ 

- ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบบันทึกการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

-  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน 

 คุณธรรม ความโปร่งใส 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ 

รายการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 รวม 

ท่านมีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการพัฒนา 
และแก้ไขการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็น
ต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง (โปรดระบุ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

1. สภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน คุณธรรม 
ความโปร่งใส ในปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร 
      1.1 ด้านหลักนิติธรรม 
      1.2 ด้านหลักคุณธรรม 
      1.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
      1.4 ด้านหลักความโปร่งใส 
      1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ 
      1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

2. แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

      2.1 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการ
บริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

      2.2 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการ
บริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

      2.3 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการ
บริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรมความโปร่งใส  
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 รวม 

      2.4 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
ด้านหลักความโปร่งใส  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

      2.5 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการ
บริ หารจั ดการส านั กงานศึ กษาธิ การ จั งหวัด  
สู่ ส านักงานคุณธรรม ความโปร่ งใส ด้ านหลั ก 
ความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

      2.6 แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการ
บริ หารจั ดการส านั กงานศึ กษาธิ การ จั งหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ด้านหลักความ
คุ้มค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 

สรุป 10 10 10 10 10 50 1 ใช้ได้ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบบันทึกการสนทนากลุ่มของผู้เช่ียวชาญ 

รายการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 รวม 

1. การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
(ท่ีโดดเด่น) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

      1.1. ข้อมูลทั่วไป 
          - ชื่อ-สกุล 
          - ต าแหน่ง 
          - ระดับการศึกษาสูงสุด 
          - ประสบการณ์ในการท างาน 
          - บทบาทหน้าที่หลักในองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

      1.2. ลักษณะของส านักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
      1.3. องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

      1.4. การบริหารจัดการส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
          1.4.1 ด้านหลักนิติธรรม 
          1.4.2 ด้านหลักคุณธรรม 
          1.4.3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
          1.4.4 ด้านหลักความโปร่งใส 
          1.4.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ 
          1.4.6 ด้านหลักความคุ้มค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

2. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

      2.1. แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 รวม 

      2.2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

สรุป 8 8 8 8 8 40 1 ใช้ได้ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

รายการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 รวม 

ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส 

1. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

2. การน ารูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ไปใช้ท าให้ผู้รับบริการ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจในการป้องกัน 
การทุจริตคอรัปชั่น 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

3. การด าเนินงานตามรูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
สามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางหรือคู่มือ 
ในด าเนินงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ 

0 +1 +1 +1 0 3 0.60 ใช้ได้ 

 

4. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส นี้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้น าไปใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

5. เห็นความจ าเป็นในการใช้รูปแบบ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
ที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

สรุป 4 5 4 4 4 21 0.84 ใช้ได้ 
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รายการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 รวม 

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

6. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

+1 0 +1 +1 0 3 0.60 ใช้ได้ 

 

7. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส น าไปใช้เป็นที่ยอมรับได้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

8. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส นี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 

+1 0 +1 +1 0 3 0.60 ใช้ได้ 

 

9. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส มีวิธีปฏิบัติในการบริหาร 
อย่างชัดเจนเป็นระบบ 

+1 +1 0 +1 0 3 0.60 ใช้ได้ 

 

10. ผลที่ได้จากการน ารูปแบบการบริหาร
จัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
ไปใช้มีความคุ้มค่า 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

สรุป 4 3 3 5 2 17 0.68 ใช้ได้ 

ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความ
โปร่งใส 

11. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส มีความหมาะสมสามารถไปใช้ 
ในการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 รวม 

12. การน ารูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ไปใช้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

13. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ระบอุงค์ประกอบได้ชัดเจน
สามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางใน 
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

14. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้เหมาะสม 
กับบริบทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

15. รูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส แต่ละด้านมขีัน้ตอนการปฏิบัติ
ตามกระบวนการอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

สรุป 5 5 5 5 5 25 1 ใช้ได้ 

สรุปรวม 13 13 12 14 11 63 0.84 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
- หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/1515 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

-   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2563 

- หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/3165 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

- หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/21770 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

- หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/21771 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

- หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/21772 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

- บัญชีรายชื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตอบรับการใช้รูปแบบการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

- ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา ร
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก จ 
 

 -  เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4490 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4491 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4492 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4493 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4494 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4495 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4496 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4497 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 -  บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน  101  หน่วยงาน 
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บัญชีหน่วยงานที่เผยแพร่ผลงานวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 
 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
5. ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
6. ส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
7. ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
8. ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
9. ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
10. ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
11. ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
12. ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
13. ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
14. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
15. ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 
16. ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
17. ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
18. ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 
19. ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 
20. ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 
21. ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 
22. ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
23. ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 
24. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
25. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
26. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
27. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
28. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
29. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
30. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
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31. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
32. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
33. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
34. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
35. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
36. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
37. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
38. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
39. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
40. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
41. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
42. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
43. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
44. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
45. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
46. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
47. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
48. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
49. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
50. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
51. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
52. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
53. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
54. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
55. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
56. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
57. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 
58. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
59. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
60. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
61. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
62. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
63. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
64. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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65. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
66. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
67. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
68. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
69. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
70. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
71. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
72. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
73. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
74. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
75. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
76. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
77. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน 
78. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
79. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
80. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
81. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
82. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
83. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
84. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
85. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
86. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
87. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
88. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
89. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
90. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
91. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
92. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
93. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
94. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู 
95. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
96. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
97. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
98. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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99. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน ี
100. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
101. กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.ศธ. 
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 ค ำน ำ 

 คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าขึ้นส าหรับศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงาน 

ทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและผู้รับบริการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด

ประกอบด้วย 

 บทที่ 1 บทน า 

 บทที่ 2 แนวคิดการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

 บทที่ 3 คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

 บทที่ 4 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส 

 บทที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 

ความโปร่งใส     

 ส าหรับการประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและเมื่อ 

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินเชื่อถือได้ควรน าเสนอรายละเอียด หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล 

เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้การรับรองผล แล้วประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ จัดท าเป็นประกาศ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแจ้งไปยังหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานราชการทุ กหน่วยงานภายใน

จังหวัด ผู้รับบริการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลจนคู่มือประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

 ที่มำ 
 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้ เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย 
ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ  
และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม และประเทศชาติที่ต้องพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก ท่ามกลางกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560, น. ก) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์  
6 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2563, น. 1) 
 เฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง  และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ
สติปัญญามีการพัฒนาที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย  
รักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีภารกิจเก่ียวกับ
การพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
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การศึกษาแห่งชาติ จัดท างบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
 3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 4. จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 5. ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการและตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
 6. ด าเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 8. ส่งเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษาตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงาน 
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวง 
 10. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกระทรวง 
 11. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องมิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส านักอ านวยการ 
 (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (3) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 (4) ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 (5) ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
 (6) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
 (8) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 (9) ส านักนิติการ 
 (10) ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 (11) ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



4 

 ส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส านักอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งการจัดระบบการอ านวยการและประสานราชการของผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง 
  (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคก์ร การบริหารงานการคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง 
  (ค) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและส านักงาน   
  (ง) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
แห่งชาติหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง 
รวมทั้งวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวง  
และส านักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของรัฐ 
  (ข) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ค) สนับสนุนและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด  
การศึกษา 
  (ง) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกระทรวง 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (3) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
  (ข) จัดท านโยบาย และแนวทางในการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีและเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  (ค) ให้ค าแนะน า ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  (ง) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อท่ีใช้ในการพัฒนา 
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  (จ) พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม 
  (ฉ) จัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนา 
  (ช) ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  (ซ) ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
  (ฌ) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็น  
การทดลองน าร่อง หรือการพัฒนา 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (4) ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยลูกเสือ ข้อบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง 
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือการพัฒนานักเรียนนักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
  (ค) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
  (ง) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
นักศึกษา 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (5) ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ประสานการด าเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
และนอกต่างประเทศ 
  (ข) จัดท านโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านการต่างประเทศ 
  (ค) จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่เก่ียวกับการศึกษา 
  (ง) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 
  (จ) ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
ของกระทรวง รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานระหว่างประเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (6) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ  
ไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย 
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ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 (7) ส านักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวง 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการตรวจ
ราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการติดตาม  
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
  (ค) วิจัยและพัฒนาระบบ และประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลของกระทรวง 
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 (8) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดท านโยบาย แผนปฏิบัติราชการ  
และงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าสถิติ ประมวลผลข้อมูล ดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเงินยืมต่างประเทศ 
  (ง) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน งานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าวิชาการด้านการจัดการศึกษา  
การวางแผน การงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการประสานงาน การปฏิบัติของหน่วยงานภายใน
กระทรวงและในส านักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (9) ส านักนิติการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวกับการศึกษา
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติกฎหมายของส่วนราชการ
และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งาน
คดปีกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง 
  (ง) ด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การร้องเรียนและขอความเป็น
ธรรม ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
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  (จ) ด าเนินการเกีย่วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (10) ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน และหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย รวมทั้งประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งในและนอกประเทศ 
  (ข) ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ระดมทรัพยากร พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียน
และพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเครือข่าย รวมทั้งก ากับ ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (ง) ส่งเสริม ผลิต พัฒนา เผยแพร่การเรียนรู้  และให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (11) ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและด าเนินการให้  
มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการศึกษาเอกชน 
  (ข) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ก าหนดกฎ ระเบียบ และเกณฑ์
มาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการวิจัย
และพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน 
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน  
การคุ้มครองการท างาน สิทธิประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เอกชน 
  (ง) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 10/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและค าสั่งที่ 11/2559  
เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  โดยมีโครงสร้างการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและค าสั่ ง  ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ดังแผนภูมิที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรฐัมนตรี

มนต 
องค์การมหาชน 

หน่วยงานในก ำกบั

มนต 

คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษา ศธ. ในภูมิภาค 

ส านักงานปลัด สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. 

ก.ค.ศ. สช. กศน. รัฐ เอกชน 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 (ศธภ.) (18 แห่ง) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) (77 จังหวัด) 

รัฐ เอกชน 

ส่ว
นก

ลา
ง 

ภา
ค 

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวดั 

(กศจ.) 

จัง
หวั

ด 

สถานศึกษา
ปฐมวัย 

สพป.183 เขต 

สถานศึกษา
ประถมศึกษา 

สพม.42 เขต 

สถานศึกษา
มัธยมศึกษา 

สถานศึกษา 
กศน. 

สถานศึกษา 
อาชีวศึกษา 

สถานศึกษา 
การศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา 
เอกชน 

ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน 

รร.สังกัด ตชด. 

รร.สังกัด กทม. 

รร.สังกัด อปท. 
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 รูปแบบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแนวใหม่ 
 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแนวใหม่  
โดยมีการแต่งตั้งองค์คณะบุคคลและจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ดังนี้ 
 ก. การแต่งตั้งองค์คณะบุคคล 
 1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เป็น
คณะกรรมการบริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 
 (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
 (2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 
 (3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
 (4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ 
 (5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ 
 (6) เลขาธิการสภาการศึกษา   กรรมการ 
 (7) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
 (8) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 (9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 (1) ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
 (2) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด 
 (3) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค หรือจังหวัด 
 (4) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สินของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวง โดยต้องไม่เพ่ิมอัตราก าลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  (5) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติใน
งานต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภทหรือ
ระดับต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 (6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง  ๆ 
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากต าแหน่ง 
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 (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9 
 (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 
 (9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 โดยให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้มีส านักงานศึกษาธิการจ านวนสิบแปดภาค
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 
โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ 
 2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” 
     ภายหลังจากการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่การศึกษา ให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
เรียกโดยย่อว่า“กศจ.” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
 (3) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กร ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 
 (5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 กศจ. อาจแต่งตั้ งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด  
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 (2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหาร และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
 (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
 (4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้ วัด  
ในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกั ดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 (6) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา 
 (7) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 
 (8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค  
เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
ของ ศธจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับโอนมาจากคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 
 (1) ก ากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 (2) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (3) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง 
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 (5) ก าหนดระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (6)  ก าหนดระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (7) ก าหนดระเบียบการมอบอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
ให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ปฏิบัติราชการแทน 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ข้างต้น 
 (9) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบก่อนเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 2. ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกได้ 
เข้าเรียนในสถานศึกษา 
 3. พิจารณารายงานพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีไม่สามารถด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
เพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
 4. จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการ 
ที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลือใดตามความจ าเป็น  
เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแบ่งส่วนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนด จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ 
พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 
ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่  
ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้กรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่พิจารณา
อนุญาต หรือเลิกการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว หากเห็นว่าครอบครัวไม่จัดการศึกษาตามแผน  
การจัดการศึกษา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่พิจาณาอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน 
 นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามค าร้องขอของบุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้ง
สถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 
 3. พิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนหรือจ านวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559  
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 
       (2) พิจารณาและให้ความเห็นในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ได้ก าหนด  
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ งานด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
       ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
       ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
       ค) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 



14 

  (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้ 
       ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       ค) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
       ง) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
       จ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารบุคคลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ในเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
  (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารงานทั่วไปของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อในเรื่องดังต่อไปนี้ 
       ก) การวางแผนการบริหารการศึกษา 
       ข) การก าหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
       ค) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  (5) รับทราบรายงานกรณีที่สถานศึกษาประเภทที่ 1 น าเอารายวิชาการพิเศษมาเพ่ิม หรือ
ปรับใช้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ศึกษาธิการจังหวัด  
เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการศึกษาประการใดแล้ว ศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ที่จะต้องน าข้อมติ  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไป ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงต้องติดต่อ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งอย่างเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือท าให้ 
การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
     คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า “อกศจ. มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
  (1) กรรมการใน กศจ. จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
  (2) กรรมการใน กศจ. จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัด จ านวน
สองคน เป็นอนุกรรมการ 
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  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
  (5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ข. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
    1. ส านักงานศึกษาธิการภาค  
        จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ แม้ท่ีผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการ
ก าหนดมาตรการและกลไกขึ้น โดยมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาหลายฉบับ แต่โดยเหตุ 
ที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  
จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการก าหนดมาตรการและกลไลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 
เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติ ได้บัญญัติไว้  
ให้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่  
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในส านักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีรองศึกษาธิการภาค  จ านวน
หนึ่งคน ช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาค  
และรองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน  ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
  (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย  
และพัฒนา 
  (3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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  (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา 
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
  (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงาน
ศึกษาธิการภาค มีอาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและให้มีรองศึกษาธิการ
ภาคจ านวนหนึ่งคน เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการภาคต้อง 
เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด 
อยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุ  และแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศกึษาธิการ 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    ในแต่ละจังหวัดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง  ๆ ที่มอบหมาย 
และให้มีอ านาจหน้าทีใ่นเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ  
ทีเ่ป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
 (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการศึกษา 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา 
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด  



17 

 บทบาทตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 1. บทบาทหน้าที่ในการก ากับ ดูแล 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

1 ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา (มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 

2 ก ากับดูแลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา (มาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ 
 2. วางแผนก ากับดูแลสถานศึกษา 
 3. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพ่ือก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
 4. เสนอแนะให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการศึกษา 

 2. บทบาทในการประสานส่งเสริมและสนับสนุน 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาเอกชน (มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 

2 ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา (มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 

4 รับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษา (มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. ศึกษานโยบายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา 
 2. วางแผนการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐาน 
 4. เสนอแนะให้ค าปรึกษา 

 3. บทบาทในการพิจารณา 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

1 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546) 

2 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสถานศึกษาใดมีสภาพและลักษณะ
การปฏิบัติงานที่แตกต่างจากสถานศึกษาทั่วไป (ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ
คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการด ารง ต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546) 

3 พิจารณาจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550) 

4 พิจารณาอนุญาต หรือเลิกการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547) 

5 พิจารณาอนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ข้อ 5 (2)  
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554) 

6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและพิจารณาให้ความเห็นการขยาย
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7  
แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553) 

7 พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อ
หน้าที่ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ (ข้อ 7 (3) แห่งกฎกระทรวงก าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2556) 
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ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

8 พิจารณาให้กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพราะมีความประพฤติ  เสื่อมเสีย
บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ (กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2548) 

9 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษาในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ (ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการดังนี้ 
     3.1 แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
            3.2 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อเห็นชอบหรือพิจารณา 

 4. บทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
1. ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 34 (2)  
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 

2 ก าหนดระเบียบให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มอบอ านาจให้ข้าราชการอ่ืนในสถานศึกษา (มาตรา45 
(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. รับข้อเสนอความเห็นเรื่องการออกระเบียบต่าง ๆ ตามที่ก าหนด จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดท าร่างระเบียบหรือประกาศต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 4. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย 
 5. ประกาศใช้ระเบียบ 

 5. บทบาทในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
1 ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสให้เด็กเรียนต่อ

การศึกษาภาคบังคับ (มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545) 
2 ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกได้เข้าเรียน

ในสถานศึกษา (มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545) 
3 ด าเนินการให้มีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับด้วยรูปและวิธีการที่ เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่ อบริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 3. ทบทวนการปฏิบัติงาน 
 4. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
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 ข. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” ที่โอนมาจากคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 
 (1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวน และอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้อง 
กับนโยบายการบริหารงานบุคคลระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร  
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (5) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา การสร้างเสริมขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
 (7) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) จัดท ารายงานประจ าปีที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
 (9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 
 (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 จะเห็นได้ว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีขอบข่ายภาระงานที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมของจังหวัด หากมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผ่านการวิจัย  
ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ให้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาส านักงานสู่องค์กรคุณธรรม ความโปร่งใส จะสร้างความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นของผู้ร่วมพัฒนาทางการศึกษาของจังหวัดทุกฝ่าย รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  
จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ฉบับนี้ขึ้น 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัดมีคู่มือในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ  
และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว (ยกก าลังสอง) 
 3. เพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัดใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานเป็นสื่อในการประสานงาน ได้งาน 
ที่มีคุณภาพตามก าหนด 
 4. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส อย่างถูกต้องชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย 

 ขอบเขต 
 คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการจัดท าขึ้นเป็นคู่มือส าหรับศึกษาธิการจังหวัด โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต สร้างความเชื่อมั่น 
แก่หน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้รับบริการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 แนวคิดการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส บทที่ 3 คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส บทที่ 4 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส บทที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส     
 ควำมรับผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 มีกลุ่มงานประกอบด้วย กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนา
การศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และหน่วยตรวจสอบภายใน  
 ขอบข่ายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 กลุ่มอ านวยการ 
 - งานธุรการของ กศจ. 
 - งานราชการประจ าทั่วไปและประสานงาน 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานบริหารการเงิน 
 - งานบัญชี 
 - งานพัสดุ 
 - การบริหารงานและการควบคุมภายใน 
 - งานประชาสัมพันธ์  
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 - อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานพัฒนาองค์กร 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 - งานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
 - เสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
 - เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม การพัฒนา เสริมสร้าง และปกป้องระบบคุณธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 - งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
 - เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 - ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 - จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานสถานศึกษา 
 - จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 - จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 - ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ 
กศจ. 
 - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 กลุ่มนโยบายและแผน 
 - งานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 - งานจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 - งานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน 
 - งานแผนพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัด (แผนระยะปานกลาง) 
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 - งานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
 - งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ 
 - งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา 
 - งานวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ 
 - งานจัดท าส่งเสริม สนับสนุน ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 - งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและงบประมาณอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้บรรจุตามเป้าหมาย 
 - งานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
 - งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านนโยบายและแผน 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 - งานร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างาน  
ที่เก่ียวข้อง 
 - การพัฒนาการศึกษาและคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
 - งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือ
การศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้ เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง 
 - งานระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 - งานผลิต พัฒนา และวิจัยเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
 - งานสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 - งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
 - งานทุนการศึกษา 
 - งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 - งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 - งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุพิบัติและภาวะวิกฤต 
ทางการศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 - งานส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะรุ่นและเฉพาะพ้ืนที ่
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 - งานส่งเสริม การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส
ด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติและ
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 - งานสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 - งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 - งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 - งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
 - งานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
 - งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 
 - งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 
 - งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน 
 - งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 - งานปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
 - งานปฏิบัติบูรณาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 - งานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 - งานพัฒนามาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา 
 - งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 - การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 - การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 - การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
 - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
 - การประเมินผลและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ศึกษาธิการจังหวัดมีความมั่นใจ ทราบถึงเทคนิคและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และประชาชนทั่วไป จนน าไปสู่   
การเป็นศูนย์กลางการบูรณาการการศึกษา เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในจังหวัดต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

สู่ส ำนักงำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
 

 แนวคิดเก่ียวกับองค์กรคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. แนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 

 1. กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล มาจากค าว่า ธรรม ซึ่งตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า คุณความดี ความยุติธรรม ความถูกต้อง และ อภิบาล 
หมายความว่า บ ารุงรักษา, ปกครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล ตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วิธีการ
ปกครองที่ดี (Good Governance) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 597) 
 องค์การสหประชาชาติ หรือ United nations (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, 2546, น. 7) ให้ความหมายว่า 
ธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และสังคมอย่างเท่าเทียมกัน และมีค าตอบพร้อมเหตุผล  
ที่สามารถชี้แจงกันได้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้นิยามว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การด าเนินงานของ
ภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จัดการกิจการของประเทศในทุกระดับประกอบด้วยกลไก 
กระบวนการ และสถาบันต่าง ๆ ที่ประชาชนและกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ปกป้องสิทธิของตนเอง
ตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
การส่งเสริมหลักนิติธรรม เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดล าดับความส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมยืนอยู่บน
ความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม และความเสี่ยงของคนยากจน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิจารณาใน 
การจัดสรรหาทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา จากความหมายของธรรมาภิบาล นักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ  
ได้ให้ความหมายนั้นสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลเป็นการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  
และภาคประชาชน สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดง
ความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อผล 
ที่กระท า และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ในการปฏิบัติงานภายใต้การปกครองระบ อบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม  
มีระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 6)  
ให้ความหมายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
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 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสม่ าเสมอ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ ความหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ตามแนวคิดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ การบริหารงาน 
ที่มีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือการมุ่งประโยชน์สุข รับผิดชอบและสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นการ
ส่วนรวม ภายใต้ระบบบริหารที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ตามภารกิจขององค์กร (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2548, น. 12-13) 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้แบ่ง
องค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีออกเป็น 6 ประการ ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็น  
การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 3. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก 
ในการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ 
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการ  
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
 4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น 
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณประชาพิจารณ์  
การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 
 5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น  
ที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่จ ากัดเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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 เจริญ เจษฎาวัลย์ (2552, น. 15) ได้แสดงทัศนะให้เห็นว่าหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. คุณค่าจริยธรรม (Ethical values) หมายถึง การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of 
corporate conduct) และจริยธรรมของพนักงาน (Code of ethics)  
 2. การเปิดใจกว้าง (Openness) หมายถึง การเปิดเผยต่อผู้ มีส่วนได้เสียและผู้รับประโยชน์ 
ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติ (Decision-making process and actions) ที่ได้กระท า
ไปให้ทราบโดยทั่วกันมากที่สุดที่จะมากได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดใจกว้างในการยอมรับให้มีการตรวจสอบ  
การปฏิบัติการของตนเองอย่างละเอียดได้ด้วย 
 3. ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีกลไกป้องกันมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไม่เป็นธรรม 
 4. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การเปิดเผยการด าเนินงานและรายงานทางการเงินของ
กิจการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พอเพียง มีความชัดเจนและเรียบง่าย 
 5. ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง กระบวนการ วิธีปฏิบัติซึ่งมีความรับผิดชอบ 
ต่อสาธารณชนในการตัดสินใจและการกระท าโดยเสนอตัวเองให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดได้ ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใด ๆ ที่มีความเหมาะสม  
 6. ระบบควบคุมภายในดี (Good system of control) หมายถึง องค์การมีมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่มีระเบียบแบบแผนที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ โดยมีทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive) 
การควบคุมแบบค้นพบ (Detective control) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective control) และการควบคุม
แบบส่งเสริม (Directive control) พร้อมภายใต้เงื่อนไขค่าใช้จ่ายของการควบคุมมีไม่มากกว่าผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในนั้น 
 7. ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) หมายถึง องค์การ
ที่มีธรรมาภิบาลพร้อม ควรต้องมีกลไกการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถท างานให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างน้อยในระดับหนึ่งที่ได้คาดหวังไว้ 
 8. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable laws 
and regulations) หมายถึง องค์การที่มีธรรมาภิบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ
ที่ก าหนดไว้ โดยพยายามไม่บ่ายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยงหรือหลบกฎหมายอย่างไร้จริยธรรม 
 จากข้อมูลที่น าเสนอ องค์ประกอบของธรรมาภิบาล สามารถสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งท่ีเป็นงานธุรกิจบริการรวมถึงภาคการศึกษา มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 6 ประการ 
คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักการมี-ส่วนร่วม 4. หลักความโปร่งใส 5. หลักความรับผิดชอบ  
6. หลักความคุ้มค่า 

 2. แนวคิดกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 
     การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assesment : OIT) ส าหรับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
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ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง  
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ, 2563, น. 1-3) 
 การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่ อนการประเมิน
อย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 
System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและท าให้การด าเนินงานประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
การประเมินรูปแบบใหม่นี้ ได้ เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนท าให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง  ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผย 
ต่อสาธารณชนอีกด้วย 
 จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บท โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลการประเมิน ITA ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ เข้ าร่ วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม ดังนี้ (คะแนนเต็มร้อยละ 100) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

คะแนน ITA 72.75 78.90 77.84 83.80 86.50 87.96 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.96 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 
542 ของ 8,058 หน่วยงานทั้งหมด อยู่ในอันดับที่ 17 ของ 60 กระทรวงศึกษาที่เข้าร่วมประเมินฯ  
และอยู่ในอันดับที่ 7 ของ 11 ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วม
การประเมินฯ ถือว่าคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานระดับสูงมาก รายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดจ าแนก
ได้ดังนี ้
      1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 88.48 

      2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ 77.47 

      3) ตัวชี้การใช้อ านาจ ร้อยละ 82.26 

      4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 77.09 

      5) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 75.32 

      6) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 86.29 

      7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 86.94 

      8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ร้อยละ 81.67 

  9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 92.14 

     10) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 92.14 

 โดยผู้ประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ด าเนินงานของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
      1) ควรตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าทีผู่้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 
      2) กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานควรมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงปราศจากอคติ 
มีความเป็นกลางและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
      3) ในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานควรมีช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายมีการพัฒนา  
การด าเนินงาน/การให้การบริหารของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุง 
การด าเนนิงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใสมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
      4) ควรก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบในภาพรวมของหน่วยงาน  
โดยเพ่ิมเติมในส่วนของค าสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม มีกรอบแนวทางของการตรวจสอบที่มีรายละเอียดของวิธีการ
ตรวจสอบและขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ในทุกภารกิจ รวมถึงกลไกการก ากับติดตามกระบวนการตรวจสอบในภาพรวมอย่างชัดเจน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยในปัจจุบันมีส่วนราชการและหน่วยงานเข้าร่วม

(EIT) 

(OIT) 

(IIT) 
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การประเมินดังกล่าว ได้แก่ กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ในสังกัด
กระทรวง หน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล (หน่วยงานธุรการ) และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา  
และหน่วยงานภาครัฐที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา (ในก ากับของรัฐ) และกองทุน (นิติบุคคล) 
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่น าการประเมิน ITA ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัด เช่น ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ขยายผลโดยการน าไปประเมินกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไปส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไป
ประเมินกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต และขยายการประเมินไปสู่โรงเรียน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จ านวน 96 หน่วยงาน
ประกอบด้วยส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน  
77 หน่วยงาน และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 1 หน่วยงาน  
การน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
ไปขยายผล เพ่ือด าเนินการประเมินกับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนับเป็น 
การส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมินฯ สามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานปลัดกระทรวงได้อนุมัติ
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ส าหรับส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามคู่มือ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ให้ทุกส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวม 95 หน่วยงาน  
เข้าร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
คู่มือกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดั  

สู่ส ำนักงำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
 

 คู่มือการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ประกอบด้วย
หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก โดยบูรณาการกับแนวทางตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  
Data Integrity and Transparency Assesssment: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ด้วยการสร้างรูปแบบการบริหารครอบคลุมบทบาทอ านาจหน้ าที่ 
โดยก าหนดแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assesssment: OIT) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. หลักนิติธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ส าหรับการบริหาร 
ดังนี้ 
 1.1 การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 
 1.2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานที่ใช้
ปฏิบัติงาน 
 1.3 การสร้างความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 1.4 การสร้างจิตส านึกในการใช้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดรายละเอียดของวิธีปฏิบัติในการบริหารตามแนวทางของ 
หลักนิติธรรม ได้แก่ 

แนวทำง วิธีปฏิบัติ 
1. การให้ความรู้เรื่อง
กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 

1. จัดหาซื้อต าราหนังสือ เอกสาร คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลดต ารา หนังสือ เอกสาร คู่มือแนวการ
ปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมในหน่วยงานที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
4. การประชุมประจ าเดือนจัดให้มีวาระเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่
ต้องใช้ปฏิบัติงานประจ า ให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
5. ให้จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
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แนวทำง วิธีปฏิบัติ 
2. การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ  
และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
ที่ใช้ปฏิบัติงาน 

1. ประชุมวางแผนจัดบุคลากรลงโครงสร้าง/จัดท าค าสั่ งมอบหมายหน้าที่ 
ตามโครงการ 
2. แจ้งเวียนค าสั่งทุกค าสั่งให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคนทราบ 
และถือปฏิบัติตามค าสั่ง 
3. แจ้ ง เวียนหนั งสื อราชการที่ เ กี่ ยวข้องกับระเบียบ/กฎหมายแนวทาง 
การปฏิบัติที่ต้องใช้ปฏิบัติงานประจ าทราบและถือปฏิบัติ 
4. จัดให้มีสถานที่/บอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
5. จัดให้มี เว็บไซต์/Facebook ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

3. การสร้างความเข้าใจ
เรื่องกฎ ระเบียบ ให้เป็น
แนวเดียวกัน 

1. จัดหาให้มีเอกสาร ต ารา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. การประชุมทุกครั้งมีการเน้นย้ า เรื่องการใช้ กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน  
และร่วมวิเคราะห์ถึงผลดี ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ก าหนดไว้
และต้องใช้อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการทุกคน 
3. สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุม /อบรมเกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
4. ก าหนดให้มีการแนบกฎหมายระเบียบในการเสนอลงนามในเรื่องที่อ้างอิง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5. แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกท่าน
ทราบและถือปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

4. การสร้างจิตส านึกใน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ 
และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
ที่ใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

1. จัดหาให้มีเอกสาร ต ารา หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ ที่ใช้ ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. การประชุมทุกครั้งมีการเน้นย้ า เรื่องการใช้ กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน  
และร่วมวิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสีย ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 
ที่ก าหนดไว้ 
3. สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุม/อบรมเกี่ยวกับ 
กฎกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
4. ก าหนดให้มีการแนบกฎหมายระเบียบในการเสนอลงนามในเรื่องที่ต้องอ้างอิง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดให้มีการประชุมภายในแต่ละกลุ่ม พร้อมจัดท ารายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง 
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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 2. หลักคุณธรรม  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักคุณธรรมส าหรับ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังนี้  
 2.1 การส่งเสริมให้มีการใช้คุณธรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 การจัดให้มีระบบการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน าในการให้บริการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2.3 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมให้แก่บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดรายละเอียดของวิธีปฏิบัติในการบริหารตามแนวทางของหลัก
คุณธรรม ได้แก่ 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. การส่งเสริมให้มีการใช้
คุณธรรมในการท างาน 
อย่างต่อเนื่อง 

1. ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องยึดจรรยาบรรณ
ของครู  วินั ยและการรั กษาวินั ยของข้ าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา กฎ ระเบียบของ ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด 
2. ร่ วมกันก าหนดและแจ้ งแนวทางการประพฤติ  การปฏิบัติ ตั ว 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทุกคน 
โดยยึดแนวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
และ จรรยาบรรณของคุรุสภา 
3. มีการน าเรื่องคุณธรรมเข้าเป็นวาระการประชุมประจ าเดือน 
4. มีการตักเตือนด้วยวาจาเมื่อมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
5. ยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีความประพฤติดี การปฏิบัติตัวเหมาะสม 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร 

2. การจัดให้มีระบบ 
การแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า 
ในการให้บริการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. จัดให้ท ากล่อง / ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
ในการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. จัดให้มี  เว็บไซต์ /Facebook ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ใช้เป็นเพ่ิมช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
ในการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3. ผู้รับบริการสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าในการให้ 
ผู้บริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อศึกษาธิการจังหวัดได้ทุกคน
อย่างเสมอภาค 
4. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
5. น าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพึงพอใจมาใช้ 
ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
3. การจัดกิจกรรมทีเ่สริมสร้าง
คุณธรรมให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมอันดี 
2. มอบหมายให้มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้วยแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ เว็บไซต์ Facebook Line 
3. ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม เพ่ือ 
ให้หน่วยงานเครือข่ายมีส่วนร่วมกิจกรรม 
4. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมกับหน่วยงานเครือข่าย 
5. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการมีการสรุป และรายงานผล 
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 3. หลักควำมโปร่งใส ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักความโปร่งใส ส าหรับ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังนี้ 
      3.1 การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน 
      3.2 การประชาสัมพันธ์ 
      3.3 การเปิดเผยมาตรการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
      3.4 การเปิดเผยการบริหารงานบุคคล 
      3.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
      3.6 การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
      3.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      3.8 การสร้างมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

 โดยก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการบริหารตามแนวทางของความโปร่งใส ได้แก่ 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 

1. การเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน 1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แสดงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ข้อมูล 
การแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อมูลเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
2. มีการเปิดเผยข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และต าแหน่งของ
ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 
3. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์และด าเนินการเปิดเผยแผนการขับเคลื่อน
หน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุม 
ปีปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ 
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
1 )  ที่ อ ยู่  2 )  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  3 )  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ส า ร  
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
5. ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 

2. การประชาสัมพันธ์ 1. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปีปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ 
2. มีการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล สร้างช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบ 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
3. มีกิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรหลัก 
4. สร้างช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้อง 
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
5. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัต ิงาน ข้อมูลเกี ่ยวกับคู ่ม ือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด 

3. การเปิดเผยมาตรการและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี  พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้  จะต้องเป็นข้อมูล 
ของปีปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ 
2. ประกาศต่าง  ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปีปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ 
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้  จะต้องเป็นข้อมูลของปีปัจจุบันที่ก าลัง
ด าเนินการ 
4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล
ของปีปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการ 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี สรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปีที่
ผ่านมา 

4. การเปิดเผยการบริหารงาน
บุคคล 

 

1. เปิดเผยนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
2. เปิดเผยขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
การปฏิบัติ งาน การส่ง เสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
ในหน่วยงาน  
3. ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์และการสรรหาและ 
การคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์ 
การพัฒนาบุคลากร 
4. เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการในฐานะเลขานุการ กศจ. และ อกศจ.  
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าข้อมูลการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
เฉพาะที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อกศจ. ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
เพ่ือเสนอ อกศจ. และ กศจ. และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาแล้ว
ประชาสัมพันธ์ จัดส่งรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เฉพาะที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อกศจ. และ กศจ. 
ให้ ก.ค.ศ. และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
5. เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการในฐานะผู้มีอ านาจสั่งร่างบรรจุตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 53 
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วนให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ก.ค.ศ. ก าหนด น าเสนอ 
อกศจ. และ กศจ. พิจารณา เมื่อศึกษาธิการจังหวัดลงนามในฐานะ 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วเปิดเผยข้อมูลและแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงาน ก.ค.ศ. จัดท ารายงานส านักงาน 
ก.ค.ศ. 

5. การจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

1. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
2. สร้างช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. เปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี สรุปจ านวน 
และประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปีที่ผ่านมา 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
4. สร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สรุปจ านวนและประเภทเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้อง 
มีข้อมูลของปีทีผ่่านมา 
5. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

6. การประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

1. ศึกษาธิการจังหวัดประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ 
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่ อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
2. ศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเน้นย้ าทุกครั้งที่มีการประชุม
ข้าราชการและบุคลากรทุกคน 
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. ให้มีการประชุมพัฒนาองค์กร (OD) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทบทวน
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน 
5. ให้ทุกกลุ่มงานจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละเดือนและแผน 
การปฏิบัติงานในเดือนถัดไปน าเสนอในการประชุมประจ าเดือน 

7. การจัดท าแผนแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

1. จัดท าข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 
ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี 
เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอน
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
5. มีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
ได้แก่ การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที ่
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
8. การสร้างมาตรการภายใน 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 

1. ก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 
3. ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน 
4. ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
โดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันการรับสินบน 
5. ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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4. หลักกำรมีส่วนร่วม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 
     4.1 การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาจัดกิจกรรมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     4.2 การก าหนดให้มีการน ากิจกรรมของส านักงานไปร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
     4.3 การเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน 

 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการบริหารตามแนวทางของหลัก 
การมีส่วนร่วม ได้แก ่

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายเข้ามาจัด
กิจกรรมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. จัดให้มีการสัมมนา กศจ. อกศจ. ทุกคณะร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ร่วมวางแผนก่อนด าเนินการตามค าสั่งทุกครั้ง 
4. ขอความร่วมมือเครือข่ายเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยให้ใช้งบประมาณของเครือข่ายและองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 
5. สรุปพร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นระยะ 

2. การก าหนดให้มีการน า
กิจกรรมของส านักงานไปร่วม
ด าเนินการกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย 

1. จัดให้มีทะเบียนหน่วยงานภาคีเครือข่ายชัดเจน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมวางแผนการประสานงานของเครือข่าย 
เพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
3. วางแผนก าหนดกิจกรรม/โครงการ ในการจัดกิจกรรมให้หน่วยงานภาคี
เครือข่าย โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
5. สรุปและรายงานการจัดกิจกรรม 

3. การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในส านักงานได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการส านักงาน 
 

1. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาส านักงาน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภายใน
ส านักงาน 
3. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและช่วยเหลือ
สนับสนุนในการพัฒนาส านักงานตามกลยุทธ์ 
4. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 
5. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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 5. หลักควำมรับผิดชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักความรับผิดชอบ 
ส าหรับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังนี้      
        5.1 การสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
     5.2 การสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร 
     5.3 การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการบริหารตามแนวทางของ 
หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ 

แนวทำง วิธีปฏิบัติ 
1. การสร้างความชัดเจนให้
ผู้บริหารและบุคลากร 
มีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีค าสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
2. มีการแจ้งเวียนค าสั่งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทราบทุกครั้งหรือ 
มีการประชุมชี้แจงค าสั่งมอบหมายงาน 
3. มีการประชุมประจ าเดือน/ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มอบหมายให้อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ และเต็มเวลา 
5. การประชุมประจ าเดือน เน้นย้ าเรื่องความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. การสร้างเสริม 
ความรับผิดชอบต่อองค์กร 

1. มีการแจ้ ง เตือนข้อดีและข้อจ ากัดของผลที่ เกิดกับองค์กรจาก 
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ให้มีการส ารวจความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
ของตนก่อนเริ่มงานวันแรกของสัปดาห์ 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ในการประชุมประจ าเดือน เน้นย้ าเรื่องความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

3. การสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากร เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพของผลงาน 
2. เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือเสนอ
แนวคิดในงานของตนเองได้ 
3. ให้ค าชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีโอกาสตามความเหมาะสม 
4. จัดท ากิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 
5. ผู้บริหารแนะน าแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานและสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้จริง 
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 6. หลักควำมคุ้มค่ำ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักความคุ้มค่า ส าหรับ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังนี้ 
     6.1 การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
และคุ้มค่า 
     6.2 การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีประกอบการปฏิบัติงาน 
     6.3 การมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการบริหารตามแนวทางของ 
หลักความคุ้มค่า ได้แก่ 

แนวทำง วิธีปฏิบัติ 
1. การสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
มีการประหยัดพลังงานและ 
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

1. ก าหนดมาตรการประหยัดร่วมกัน 
2. ประกาศมาตรการ/แจ้งเวียนทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ 
3. มอบหมายผู้ดูแล บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ 
4. จัดให้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน 
5. มีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 

2. การส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

1. ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมกระจายสัญญาณ WIFI 
โดยทั่ว 
2. จัดหา/พัฒนา วัสดุอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย 
3. ต ิดตั ้ง โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล ็กทรอน ิกส ์ภายใน
ส านักงาน 
4. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกให้ทันสมัย 
5. มีเว็บไซต์ Facebook ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3. การวางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

1. ก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ร่วมกัน 
2. ให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กร ระยะปานกลาง 3-5 ปี 
3. ให้จัดท าแผนปฏิบัติการทุกปีงบประมาณ 
4. มีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
5. มีการรายงานการประเมินตนเอง 
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บทที่ 4 
ตัวชี้วัดกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

สู่ส ำนักงำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
 

 การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ได้ก าหนดแนวทาง 
วิธีปฏิบัติในการบริหาร ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งบทที่ 4 เป็นเรื่อง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส จึงก าหนดตัวชี้วัดการบริหารจัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. หลักนิติธรรม 

แนวทำง ตัวช้ีวัด 

1. การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การสร้างความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ให้เป็นแนวเดียวกัน  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

4. การสร้างจิตส านึกในการใช้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

 2. หลักคุณธรรม 

แนวทำง ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริมให้มีการใช้คุณธรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การจัดให้มีระบบแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า
ในการบริการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีคุณธรรมให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 
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3. หลักควำมโปร่งใส 

แนวทำง ตัวช้ีวัด 

1. การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การประชาสัมพันธ์  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การเปิดเผยมาตรการและการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

4. การเปิดเผยการบริหารงานบุคคล  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

5. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

6. การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

7. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

8. การสร้างมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

 4. หลักกำรมีส่วนร่วม 

แนวทำง ตัวช้ีวัด 
1. การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาจัดกิจกรรม
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การก าหนดให้มีการน ากิจกรรมของส านักงานไปร่วมด าเนินการ 
กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การเปดิโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีส่วนรว่มในการบริหาร
จัดการส านักงาน 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

 5. หลักควำมรับผิดชอบ 

แนวทำง ตัวช้ีวัด 

1. การสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 
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 6. หลักควำมคุ้มค่ำ 

แนวทำง ตัวช้ีวัด 

1. การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีการประหยัดพลังงานและใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  จ านวนวิธีปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ 
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หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูล 
ประกอบกำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

สู่ส ำนักงำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
 

 หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของตัวช้ีวัด 
 ตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ดังนั้นเพื่อให้การประเมินผล
ตามตัวชี้วัด และเป็นการตัดสินว่าการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม  
ความโปร่งใส ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร จึงต้องมีหลักฐานร่องรอยข้อมูลประกอบการประเมินผล  
ตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. หลักนิติธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักนิติธรรมในการบริหาร  
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 
 1.2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานใช้ปฏิบัติงาน 
 1.3 การสร้างความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ให้เป็นแนวเดียวกัน 
 1.4 การสร้างจิตส านึกในการใช้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

       หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 1. วาระการประชุม/รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ระเบียบและแนวทาง  
ที่ผู้อ านวยการ บุคลากรทางการศึกษาไปเข้าร่วมประชุม 
 2. วาระการประชุม/รายงานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ระเบียบและแนวทางของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 3. หนังสือ/เอกสาราชการเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงินและพัสดุที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จัดซื้อจัดหาไว้ส าหรับให้ผู้รับผิดชอบศึกษาค้นคว้า 
 4. เอกสารการแจ้งเวียนส าหรับบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
 5. วาระประชุม/รายงานการประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 6. บอร์ดส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
 7. รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 8. รูปภาพการจัดกิจกรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  
 
 



50 

 2. หลักคุณธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักคุณธรรมในการบริหาร 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การส่งเสริมให้มีการใช้คุณธรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 การจัดให้มีระบบการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน าในการให้บริการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2.3 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมให้แก่บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
 หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 1. จรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. รายงานการประชุมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4. รูปแบบการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์, Facebook, Line, YouTube, เอกสารแผ่นพับ 
 5. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
 6. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน  
 7. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 8. รายงานความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
 9. รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 10. กิจกรรมด้านคุณธรรม 

 3. หลักควำมโปร่งใส ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักความโปร่งใสในการบริหาร 
ดังต่อไปนี้       

       3.1 การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน 
       3.2 การประชาสัมพันธ์ 
       3.3 การเปิดเผยมาตรการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
       3.4 การเปิดเผยการบริหารงานบุคคล 
       3.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
       3.6 การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
       3.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       3.8 การสร้างมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

       หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
       1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
       2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน 
       3. คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
       4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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       5. เว็บไซต์, Facebook, Line, YouTube, เอกสารแผ่นพับ 
       6. โครงสร้างการบริหาร 
       7. ค าสั่งการแบ่งหน้าที่ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
       8. การประชุมประจ าเดือน/รายงานการประชุม 
       9. การประชุมการจัดกิจกรรม/โครงการ 
      10. ระบบอินเทอร์เน็ต/สัญญาณ WIFI โดยรอบบริเวณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      11. ร่องรอยการส่งบุคลากรเข้าอบรมการสัมมนา 
      12. รายงานการประเมินตนเอง  
      13. ป้ายหรือสิ่งที่แสดงวัน เวลา การให้บริการ 
      14. แผน/ผลการปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษา 
      15. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน 
      16. รายงานความพึงพอใจ 
      17. ค าสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศงานภายในส านักงาน 
      18. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง 
      19. เอกสารรายงานด้านการเงินและการบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านแผนงานและโครงการและ
รายงานข้อมูลต่างๆ 
      20. รูปภาพการจัดกิจกรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 4. หลักควำมมีส่วนร่วม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักความมีส่วนร่วม 
ในการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
      4.1 การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาจัดกิจกรรมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      4.2 การก าหนดให้มีการน ากิจกรรมของส านักงานไปร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
      4.3 การเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน       

หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
      1. ค าสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานและค าสั่งมอบหมายงานตามกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ 
      2. เอกสารการแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและภายนอก 
      3. รายงานการประชุมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      4. สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      5. วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
      6. แผนของบประมาณประจ าปี/เอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์ 
      7. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
      8. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ/รายไตรมาส/เอกสารงานแผนงานด้านการรายงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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      9. เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     10. เอกสารรายงานด้านการเงินและการบัญชีงานพัสดุงานแผนงานและงานวิชาการ 
     11. เอกสารการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและการแจ้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัด 
     12. เอกสารของงานบุคลากรทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 
     13. เอกสารการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของงาน
การเงินและการบัญชีและงานพัสดุ 
     14. เอกสารงานธุรการและงานสารบรรณ 
     15. แผน/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
     16. เว็บไซต์/Facebook/Line ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 
     17. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
     18. เอกสารของงานการเงินและการบัญชี และเอกสารการรายงานข้อมูล 
     19. เอกสารด้านงานวิชาการและการรายงานข้อมูล 
     20. รายงานการประเมินตนเองประจ าปีงบประมาณ /การเผยแพร่/รายงานต้นสังกัด 
     21. รูปภาพกิจกรรม 
     22. สภาพจริงของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     23. รูปแบบประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง 
     24. เอกสารการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     25. เอกสารด้านงานแผนงานและโครงการและการรายงานข้อมูล 
     26. รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 5. หลักควำมรับผิดชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักความรับผิดชอบ 
ในการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
     5.1 การสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
     5.2 การสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร 
     5.3 การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

     หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
     1. ค าสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานและค าสั่งมอบหมายงานตามกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
     2. เอกสารการแจ้งเวียนหนังสือราชการภายใน และภายนอก 
     3. รายงานการประชุม 
     4. สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     5. วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     6. แผนของบประมาณประจ าปี/เอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์ 
     7. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
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     8. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ/รายไตรมาส/เอกสารงานแผนงานฯ ด้านการรายงาน 
ข้อมูลงานต้นสังกัดและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
     9. เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     10. เอกสารรายงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานแผนงาน และงานวิชาการ 
     11. เอกสารการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการแจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     12. เอกสารของงานบุคลากรทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     13. เอกสารการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของงาน
การเงิน และบัญชี และงานพัสดุ 
     14. เอกสารงานธุรการ และงานสารบรรณ 
     15. แผน/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
     16. เว็บไซต์ / Facebook / line ที่เป็นปัจจุบัน 
     17. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
     18. เอกสารของงานการเงินและบัญชี และเอกสารการรายงานข้อมูล 
     19. เอกสารด้านงานวิชาการและการรายงานข้อมูล 
     20 รายงานการประเมินตนเอง และต้นสังกัด/การเผยแพร่/รายงานต้นสังกัด 
     21. รูปภาพกิจกรรม 
     22. สภาพจริงของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     23. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
     24. เอกสารการรายงานข้อมูลต่าง ๆ 
     25. เอกสารด้านงานและโครงสร้าง 

 6. หลักควำมคุ้มค่ำ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดแนวทางตามหลักความคุ้มค่าในการ
บริหาร ดังต่อไปนี้ 
     6.1 การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
     6.2 การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีประกอบการปฏิบัติงาน 
     6.3 การวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

     หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
     1. มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     2. มีแผนพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน 
     4. มีรายงานการประเมินตนเองประจ าปีปัจจุบัน 
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     5. มีสรุปผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน 
     6. มาตรการประหยัดพลังงานและวัสดุอุปกรณ์ 
     7. รายงานการประชุมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     8. กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
     9. รายงานการใช้พลังงานประจ าเดือนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
     10. รายงานผลปฏิบัติงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน 
     11. ผู้รับผิดชอบการบ ารุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า 
     12. วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
     13. โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     14. ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (ลดลง) 
     15. อุปกรณ์เครื่องมือด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย 
     16. เว็บไซต์, E-mail, Facebook, Line กลุ่มของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ Facebook 
ส่วนตัว line ส่วนตัวของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     17. แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     18. แผน/ผลเป้าหมายการด าเนินงานการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมค่ายฯ กิจกรรม
นิทรรศการ กิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมบริการวิชาการ 
     19. สัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งระบบสายและระบบ WIFI กระจายโดยทั่วบริเวณให้บริหารบุคคล
ภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้รับบริการ 
     20. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง 
     21. รูปภาพการจัดกิจกรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     22. รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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บทที่ 5 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

สู่ส ำนักงำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
 

 การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ได้ก าหนด 

แนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งบทที่  5 นี้  เป็นเรื่องเกณฑ์ 

การประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ส าหรับน าไป

ประกอบการประเมินผลการทดลอง ใช้การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงานคุณธรรม 

ความโปร่งใส จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่ส านักงาน

คุณธรรม ความโปร่งใส รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. หลักนิติธรรม 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. การให้ความรู้เรื่อง
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ใช้ปฏิบัติงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้  

2. การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ และแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้  

3. การสร้างความเข้าใจ
เรื่องกฎ ระเบียบ ให้เป็น
แนวเดียวกัน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
4. การสร้างจิตส านึกใน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ และแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ใช้
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

 

 2. หลักคุณธรรม 

แนวทำง ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรประเมินผล 

1. การส่งเสริมให้มีการใช้
คุณธรรมในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การจัดให้มีระบบ 
การแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า
ในการบริหารของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความมีคุณธรรมให้แก่
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 
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 3. หลักควำมโปร่งใส 

แนวทำง ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรประเมินผล 

1. การเปิดเผยข้อมูล จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การประชาสัมพันธ์ จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การเปิดเผยมาตรการ
และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

4. การเปิดเผย 
การบริหารงานบุคคล 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 

5. การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

6. การประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

7. การจัดท าแผนปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

8. การสร้างมาตรการ
ภายใน เพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 
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 4. หลักกำรมีส่วนร่วม 

แนวทำง ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรประเมินผล 

1 การเปิดโอกาสให้
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เข้ามาจัดกิจกรรมกับ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

2 การก าหนดให้มีการน า
กิจกรรมของส านักงานไป
ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การเปิดโอกาสให้
บุคลากรในส านักงาน 
ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการส านักงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

 

 5. หลักควำมรับผิดชอบ 

แนวทำง ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรประเมินผล 

1. การสร้างความชัดเจน
ให้ผู้บริหารและบุคลากร 
มีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 
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2. การสร้างเสริม 
ความรับผิดชอบต่อองค์กร 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การสร้างขวัญ 
และก าลังใจให้บุคลากร  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

 6. หลักควำมคุ้มค่ำ 

แนวทำง ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรประเมินผล 

1. การสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรมีการประหยัด
พลังงานและใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดคุ้มค่า 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

2. การส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. การวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 
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3. การวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนวิธีการด าเนินงาน 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มีข้อที่สามารถปฏิบัติได้ 

 

 เกณฑ์กำรประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพไว้ 5 ระดับ 
คือ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และต้องปรับปรุง 
 เกณฑ์การประเมินผลเป็นค่าคะแนน แบ่งระดับ ดังนี้ 
 1 คะแนน หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
 2 คะแนน หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 3 คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 4 คะแนน หมายถึง  ดี 
 5 คะแนน หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.50 หมายถึง ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับคุณภาพดี 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก 
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