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บทบาทและอํานาจหนาท่ีของสํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
ความเปนมา 

กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศมาเปนเวลานาน แตไดหยดุ 
ชะงักไปในชวงระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตอมาภายหลังสงครามโลกดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดมีการติดตอกับตางประเทศอีกคร้ังหนึ่ง แตงานการติดตอกับตางประเทศในขณะน้ันยังไมมีกองงานใด
รับผิดชอบโดยเฉพาะ หลังจากท่ีทหารพันธมิตรเคล่ือนยายออกจากประเทศไทยไปแลว ไดมีองคการ
ตางๆ ใหความชวยเหลือแกประเทศไทยมากข้ึน เชน องคการบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกาประจําประเทศ
ไทย (USOM) มูลนิธิการศึกษาตามรัฐบัญญัติฟุลไบรท (Fulbright) นอกจากนี้ยังมีองคการระหวาง
ประเทศเกิดข้ึนอีกมากมายท่ีใหความชวยเหลือแกประเทศไทย โดยเฉพาะองคการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ติดตอดวยมากท่ีสุด คือ องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 

  เม่ือกิจการดานตางประเทศเพิ่มปริมาณมากข้ึน  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดต้ังกองพิเศษ
ใหทําหนาท่ีเกี่ยวกับการตางประเทศและรับรองชาวตางประเทศโดยตรง   ในท่ีสุดไดมีประกาศพระราช
กฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ต้ังกองการตางประเทศ ใหสังกัดในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมี ม.ล.มานิจ ชุมสาย เปนผูอํานวยการกองคนแรก และแบงงานเปน 3 แผนก ดังนี้ 

1. แผนกองคการตางประเทศ 
2. แผนกขาวสาร 
3. แผนกการศึกษาตางประเทศ 

ตอมาในป พ.ศ.2494 ไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการ
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2494 ต้ังแตวันท่ี 
5 กันยายน  พ .ศ .2494 จากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ปรากฏวากองในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง คือ กองการตางประเทศ ไดรับการเปล่ียนช่ือใหมเปนกองการสัมพันธตางประเทศ และใน
ป พ.ศ.2521 มีการแบงงานออกเปน 4 ฝาย  ดังนี้ 

1. ฝายองคการตางประเทศ 
2. ฝายขาวสารและวิชาการ 
3. ฝายการศึกษาตางประเทศ 
4. ฝายประสานงาน (ซ่ึงไดเปล่ียนช่ือเปนฝายประสานงานและการประชุมนานาชาติ

เม่ือป พ.ศ.2528) 
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ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหกอง
การสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีการปรับโครงสรางใหมเปน “สํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ” โดยปรับปรุงบทบาท ภารกิจ การจัดระบบการบริหารงาน การจัดสํานักงาน
และการวางกําลังคนใหเหมาะสมตามโครงสรางใหม 

 
อํานาจหนาท่ี 

  สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจและ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบง
สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ดังนี้ 
  1. ประสานงานการดําเนินงานดานการตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับองคการ
ท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ 
  2. จัดทํานโยบายและแผนความรวมมือและงบประมาณดานตางประเทศ 
  3. จัดทําฐานขอมูลกลางดานการตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
  4. ประสาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําดานการศึกษากับ
ตางประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบานและ
ภูมิภาค 
  5. ประสานการระดมทรัพยากรและความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง รวมท้ังประสานการระดมนักวิชาการเพื่อรวมเปนคณะกรรมการดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานระหวางประเทศ 
  6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบของกลุมงาน 

1. กลุมนโยบายและยุทธศาสตรตางประเทศ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือดานการศึกษากับ

ตางประเทศ  จัดทําแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดําเนินงานประจําป  จัดต้ังงบประมาณดาน
ตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  ดําเนินการศึกษาวิจัย  และดําเนินโครงการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  เชน  โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน  เปนตน  รวมท้ังมุงเนนงานดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐาน
ระดับสากล  นอกจากนี้ยังดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน  
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2. กลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับความรวมมือกับองคการระหวางประเทศตางๆ ท่ีปฏิบัติงาน

ดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมในเครือของสหประชาชาติ เพื่อมุงพัฒนางานดานตางๆ ผาน
กระบวนการศึกษาเพื่อสรางสันติภาพ เชน องคการ UNDP UNICEF ESCAP ILO ธนาคารโลก และ
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาอ่ืนๆ ตลอดจนงานขององคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยองคการยูเนสโก  ซ่ึงรับผิดชอบงาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของยูเนสโกท้ังดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร และ
ส่ือสารมวลชน เชน โครงการการศึกษาเพ่ือปวงชน  โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
โครงการมรดกความทรงจําแหงโลก  โครงการเฉลิมฉลองบุคคลสําคัญและเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตร  เปนตน  นอกจากนี้  ยังรับผิดชอบงานดานการศึกษาภายใตกรอบความรวมมือของเอเปค   
อาเซม  และ WTO 

3. กลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค 
มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(SEAMEO) เชน การดําเนินโครงการ/กิจกรรมในสวนท่ีเกี่ยวกับทุนฝกอบรม ทุนการศึกษา การประชุม 
สัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมความรวมมือขององคการซีมีโอกับศูนยระดับภูมิภาคของ
ซีมีโอ 15 แหง เชน ศูนยนวัตกรรมทางการศึกษา (INNOTECH) ศูนยภาษา (RELC) ศูนยคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร (RECSAM) ศูนยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา (RIHED) ศูนยโบราณคดีและวิจิตรศิลป 
(SPAFA) เปนตน นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานความรวมมือการศึกษาในกรอบอาเซียน กรอบความ
รวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย  อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia Malaysia and Thailand : IMT-
GT) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Great Mekong Sub-region : GMS) 
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา – แมโขง (ACMECS) ฯลฯ รวมทั้งงานความรวมมือ
ทวิภาคีทางการศึกษากับประเทศสมาชิกซีมีโอและอาเซียน ประกอบดวย ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม 
ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย และติมอร เลสเต โครงการแลกเปล่ียนผูบริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ครู อาจารย การจัดคายเยาวชน ทุนการศึกษา งานความรวมมือเชิงวิชาการ และงานวิจัย 

4. กลุมความรวมมือตางประเทศระดับนานาชาติ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับความรวมมือระดับทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคตางๆ ไดแก 

เอเชีย ยุโรป อเมริกา/แคนาดา อเมริกาใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา และแปซิฟก เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา เยาวชน นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีสาขาตางๆ ตลอดจนการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ โดยการแสวงหาความรวมมือและดําเนินการในรูปแบบตางๆ เชน การ
แลกเปล่ียนครู/อาจารย  นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําขอตกลงทางการศึกษา 
(MOU) การจัดคายผูนําเยาวชน การจัดประชุม/สัมมนา การจัดเจรจาและพบปะหารือ ทุนการศึกษา 
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การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนความรู/ประสบการณ และการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ 
ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณและความม่ันคงของชาติ เปนตน โดยรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
องคกรตางประเทศ องคกรเอกชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานการศึกษาภายใตกรอบความรวมมือตางๆ  

5. กลุมสารสนเทศตางประเทศ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริม และสนับสนุนการเผยแพรขอมูลขาวสาร

วิชาการดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําระบบฐานขอมูล จัดเก็บและเช่ือมโยงขอมูล
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงานดานการศึกษาอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ  พรอมท้ังเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของสํานักความสัมพันธตางประเทศ  สป .  และ
กระทรวงศึกษาธิการ งานประชาสัมพันธความรวมมือดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ งานแปล 
งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพเผยแพรในลักษณะส่ิงพิมพและเอกสาร on-line เชน วารสารคูริเย วารสาร
ความรวมมือกับตางประเทศ งานจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ รวมกับองคกร/หนวยงานท้ังภายในและ
นอกประเทศ เชน การประกวดภาพถาย การประกวดเรียงความ การประกวดภาพวาด การแขงขันกลาว
สุนทรพจน ฯลฯ รวมท้ังงานบริการหองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ และศูนยนวัตกรรมการเรียนรู
ดวยตนเอง 

6. กลุมบริหารงานตางประเทศ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป ไดแก งานธุรการ งานสารบรรณ พัสดุ ครุภัณฑ 

อาคาร สถานท่ี งานบุคลากร และงานเลขานุการผูอํานวยการสํานักฯ งานการเบิก-จายเงินงบประมาณ
ประจําปดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ งานจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมดานตางประเทศตามท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ งานสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมตางๆ ในสํานักฯ และงานความ
รวมมือกับตางประเทศ  เชน  ประสานการปฏิบัติงานกับสํานักงานรองผูแทนถาวรไทยประจํายูเนสโก ณ 
กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส วางแผนบํารุงรักษาสํานักงานองคการระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปน
เจาภาพและติดตามรายงานผล  จัดพิธีการตอนรับ/อํานวยความสะดวกใหกับคณะผูแทนรัฐบาล
ตางประเทศและผูท่ีมารวมการประชุม/กิจกรรมตางๆ  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกขาราชการและผูบริหารระดับสูงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในตางประเทศ  เชน  การจัดทํา
หนังสือเดินทาง  การประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในประเทศไทยเพ่ือตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และประสานการออกบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  เปนตน 
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  วิสัยทัศนของสํานักความสัมพันธ 

  พันธกิจของสํานักความสัมพันธ

   ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักความสัมพันธตางประเทศ 

 เปาประสงคหลักของสํานักความสัมพันธ

 
 
 

 “เปนเลิศดานการตางประเทศ บนพื้นฐานของบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และเครือขายท่ี
เขมแข็ง เพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาไทยสูเวทีโลกอยางมีคุณภาพ” 
 
 
 
 

๑. ดําเนินความรวมมือเชิงรุกดานการศึกษากบัองคการระหวางประเทศ และประเทศตางๆ 
และผลักดันไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

๒. กําหนดยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
๔. เช่ือมโยงเครือขายและบูรณาการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

สนับสนุนการจัดการความรูภายในองคกร 
 
 
 
 

๑. พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
๒. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
๓. ขยายเครือขายความรวมมือดานการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
 
 
 

๑. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการ และกจิกรรมอันเกิดจากความรวมมือดานการศึกษากบั
ตางประเทศท่ีหลากหลายและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

๒. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
๓. เครือขายความรวมมือดานการศึกษาท้ังในและตางประเทศมีความเขมแข็ง 
๔. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 แผนที่ยุทธศาสตรสํานักความสัมพันธตางประเทศ 
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  เปาประสงคและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามกรอบการประเมิน 
 ผลการปฏิบติัราชการ 

 
 
 
 

1.  มิติดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
G1  โครงการและกิจกรรมเปนประโยชนและสอดคลอง 
       กับความตองการของผูรับบริการ 

 

B1  จํานวนโครงการและกิจกรรมความรวมมือกับ    
       ตางประเทศท่ีเปนประโยชนในการนําไปพัฒนา    
       คุณภาพการศึกษา 
 

G2  การสนับสนุนแหลงทุนจากในและตางประเทศ 
       เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

B2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุน  
       แหลงทุนจากในและตางประเทศ 
 

G3  ความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
       ที่เอื้อประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน 

B3  จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการศึกษาที่ดําเนินการ 
       อยางตอเน่ืองกับตางประเทศจํานวนโครงการ/ 
       กิจกรรมที่มีการขยายผลการดําเนินงานรวมกับ 
       ตางประเทศ 
 

 
2. มิติดานคุณภาพบริการ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
G4  ผูรับบริการพึงพอใจ 

 
B4  รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการ  
       ดําเนินงานของสํานักฯ 
 

G5  องคกรไดรับการยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ B5  จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือระหวาง  
       ประเทศท่ีมอบหมายให สต.สป. ดําเนินการใน   
       ฐานะเจาภาพ 
 

 
3. มิติดานประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
G6  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามเกณฑคุณภาพ 
       การบริหารจัดการภาครัฐ 

B6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ   
       คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

G7  การกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือและแผน 
       การดําเนินงานที่ชัดเจน 

B7  ระดับความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร 
       ความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
G8  การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ B8  รอยละของความสําเร็จของการเบิก-จายงบประมาณ      

G9  การบูรณาการความรวมมือระหวางเครือขาย 
G10  เครือขายความรวมมือมีความเขมแข็ง 

B9  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปนผลจากการ   
       บูรณาการความรวมมือระหวางเครือขาย 

 
4. มิติดานการพฒันาองคกร 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
G11  มีบุคลากรเพียงพอและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
         ดานตางประเทศ 

 

B10  รอยละของอัตราวางของบุคลากร 
B11  รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑการประเมิน 
          สมรรถนะ 

G12  ระบบการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ B12  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

G13  การจัดการความรูภายในองคกร B13  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูขององคกร   
 

G14  เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนมีเพียงพอ 
 

B14  ระดับความสําเร็จการจัดทําระบบการบริหาร 
         จัดการทรัพยากร 

G15  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลทันสมัย  
         และเปนปจจุบัน 

B15  จํานวนฐานขอมูลและสารสนเทศรองรับ 
         การปฏิบัติงานดานการตางประเทศ 
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  กลยุทธของสํานักความสัมพันธตางประเทศ 
 
 
 

1.  สงเสริมการดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศท่ีสอดคลองกับ   
     ความตองการของผูรับบริหาร 
2.  แสวงหาแหลงทุนภายใตความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนา 

                                คุณภาพการศึกษา 
3.  สงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศท่ีเอ้ือประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน 

   4.  เพิ่มคุณภาพการใหบริการ 
5. เพิ่มบทบาทและเสริมสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

  6.  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
   7.  เรงรัดการจดัทํายุทธศาสตรความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ 
   8.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ  
   9.  สงเสริมความรวมมือระหวางภาคีเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
   10.  เรงรัดการสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนตําแหนงวาง 
   11.  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนดานตางประเทศอยางตอเนือ่ง 
   12.  สนับสนุนการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
   13.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  
   14.  พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
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เปาประสงค ตวัชี้วัด กลยุทธ และโครงการ
 

มิติดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

G1  โครงการและกิจกรรมเปนประโยชน
และสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ 
 

B1  จํานวนโครงการและกิจกรรมความ
รวมมือกับตางประเทศที่เปนประโยชน
ในการนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

สงเสริมการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ความรวมมือกบัตางประเทศที่สอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริหาร  
(S1, S7, S9, O1, O4, O8, O10) 
 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและ
บุคลากรดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคม
อาเซียนภายในป 2558 
-  โครงการสานสัมพันธอาเซียน/ซีมีโอ/
ยูเนสโก เชน คายเยาวชน การจัดสัมมนา 

G2  การสนับสนุนแหลงทุนจากในและ
ตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

B2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับ
การสนับสนุนแหลงทุนจากในและ
ตางประเทศ 
 
 
 

แสวงหาแหลงทุนภายใตความรวมมือกับ
ในและตางประเทศเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  
(S1, S2, S7, O4, O6,  O8, O10) 
 
 
 

-  แผนการจดัทํา MOU กับคูเจรจาที่สําคัญ 
-  โครงการจัด Expo Road show ดาน
วิชาการการศึกษษ 
-  โครงการแลกเปลี่ยนผูบริหาร World 
Bank, ADB  
-  โครงการจัดทําขอมูลแหลงเงินทุนใน
ตางประเทศ  

G3  ความรวมมือดานการศึกษากับ
ตางประเทศที่เอื้อประโยชนรวมกันอยาง
ยั่งยืน 

B3  จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน
การศึกษาที่ ดาํเนินการอยางตอเนื่องกับ
ตางประเทศจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีการขยายผลการดําเนนิงานรวมกับ
ตางประเทศ 

สงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับ
ตางประเทศที่เอื้อประโยชนรวมกันอยาง
ยั่งยืน  
(S7, S8, S9, O1, O4,  O6, O7, O10) 
 

-  โครงการวิจยัดานความรวมมือดาน
ตางประเทศ 
-  โครงการสรางจิตสํานึกรวมพิทักษ
สิ่งแวดลอมโลก 
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มิติดานคุณภาพบริการ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

G4  ผูรับบริการพึงพอใจ 
 

B4  รอยละของผูรับบริการที่มีความพึง
พอใจตอการดาํเนินงานของสํานักฯ 
 

เพิ่มคุณภาพการใหบริการ  
(S1, S2, S3, S4, S7, S9, O1, O3,  O4, O6, 
O9,) 

-  แผนการลดขั้นตอนการใหบริการ 
-  การสรางนวตักรรมการบริการ เชน ศูนย
ขอมูลดานตางประเทศ Fast track ICT  

G5  องคกรไดรับการยอมรับทั้งภายใน
และตางประเทศ 

B5  จํานวนโครงการ/กิจกรรมความ
รวมมือระหวางประเทศที่มอบหมายให 
สต.สป. ดําเนินการในฐานะเจาภาพ 
 
 

เพิ่มบทบาทและเสริมสรางภาพลักษณของ
องคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
(S1, S3, S4, S7, S9, O1, O3,  O4, O7, 
O10) 
 
 

-  โครงการ สต.สป. สัญจรในและ
ตางประเทศ 
-  โครงการปรับเปลี่ยนบทบาทองคกรสู
การเปนผูนําดานการศึกษากบัตางประเทศ 
-  โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณ
องคกรสูสากล 
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มิติดานประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

G6  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

B6  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(S5, S6, S7, S8, S9, O1, O3,  O9) 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

:  อบรม 
:  ประชุมปฏิบัติการ 
:  ศึกษาดูงานใน -  ตางประเทศ 
:  โครงการจัดทํารายงานสรุปผล  
    การปฏิบัติงานประจําป 
:  โครงการติดตามประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพการ 
    บริหารจัดการภาครัฐ 

G7  การกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือ
และแผนการดาํเนินงานที่ชัดเจน 

B7  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ยุทธศาสตรความรวมมือดานการศึกษา
กับตางประเทศ 

เรงรัดการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือ
ดานการศึกษาระหวางประเทศ 
(S1, S3, S6, S9, O2, O4, O6, O7, O8, 
O10) 
 
 

-  โครงการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือ
ดานการศึกษากับตางประเทศ 

:  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
:  KM 

-  โครงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

G8  การบริหารจัดการงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 
 

B8  รอยละของความสําเร็จของการเบิก-
จายงบประมาณ                                       
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ  
(S1, S2, S7, S9, O1, O9) 
 
 

-  โครงการติดตามการเบิก - จาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
-  โครงการรางานผลการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําป 
ของสํานักความสัมพันธตางประเทศ 

G9  การบูรณาการความรวมมือระหวาง
เครือขาย 
 

B9  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปนผล
จากการบูรณาการความรวมมือระหวาง
เครือขาย 
 

G10 เครือขายความรวมมือมีความ
เขมแข็ง 

B9  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปนผล
จากการบูรณาการความรวมมือระหวาง
เครือขาย 

สงเสริมความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(S1, S2, S3, S4, S7, S9, O1, O2, O4, O6, 
O7, O10) 
 
 

-  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระหวาง
ภาคีเครือขาย 
     :  ประชุมสัมมนาเครือขาย 
     :  ใหทุนศึกษาดูงาน และฝกอบรม 
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มิติดานการพฒันาองคกร 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
เรงรัดการสรรหาบุคลากรเพือ่ทดแทน
ตําแหนงวาง  
(W1, W5, W6, O2, O6, O9) 

-  กิจกรรมสรรหาบุคลากรเชิงรุก G11 มีบุคลากรเพียงพอและมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
 

B10 รอยละของอัตราวางของบุคลากร 
 
 
 
B11 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ
การประเมินสมรรถนะ 

G12 ระบบการพัฒนาบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 
 

B12 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา 

พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะที่จําเปน
ดานตางประเทศอยางตอเนือ่ง 
(W3, W6, O1, O3, O7, O9) 
 
 
 
 

-  โครงการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ 
สมรรถนะตามสายงาน 
:  ภาษาตางประเทศ 
:  สมรรถนะหลัก 
:  คอมพิวเตอรและ IT 
:  ทักษะดานงานตางประเทศ 
:  ทักษะดานงานสนับสนุนฯลฯ 
:  โครงการสงเสริมความผาสุก 
    ในองคกร 

G13 การจัดการความรูภายในองคกร 
 

B13 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูขององคกร   
 
 

สนับสนุนการจัดการความรูในองคกร
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
(S2, S5, S8, O1, O2, O3, O4) 
 
 

-  โครงการสรางองคความรูและจัดการ
ความรู (จากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ) 
-  โครงการศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบ 
-  โครงการเผยแพรการจัดการความรูใน
องคกรสูสาธารณชน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

G14 เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนมี
เพียงพอ 
 

B14 ระดับความสําเร็จการจดัทําระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากร 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
ใหมีประสิทธิภาพ  
(S2, S5, S9, O1) 
 
 
 

-  โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
-  โครงการจัดทําแผนบํารุงรักษาทรัพยากร
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
-  โครงการสํารวจและจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

G15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูลทันสมัย และเปนปจจุบัน 

B15 จํานวนฐานขอมูลและสารสนเทศ
รองรับ 
การปฏิบัติงานดานการตางประเทศ 
 

พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
(S2, S5, S9, O1, O2, O4, O10) 
 
 

-  โครงการพัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศงานดานตางประเทศ 
-  โครงการจัดทําระบบสารสนเทศงานดาน
ตางประเทศ 
-  โครงการพัฒนา Website 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังสํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี 7 / 2553 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม ของสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

  1.  ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ          ท่ีปรึกษา 
  2.  นางยุวดี  ภูริโภไคย      ประธานคณะทํางาน 
  3.  นางสาวดริุยา  อมตววิัฒน      คณะทํางาน 
  4.  นางขนิษฐา  หานิรัติศัย      คณะทํางาน 
  5.  นางสาวสมใจ  ธีรทิฐ       คณะทํางาน 
  6.  นายสมทรง  งามวงษ       คณะทํางาน 
  7.  นางนฤมล  สุวรรณเนตร      คณะทํางาน 
  8.  นางพิมพวรัชญ  เมืองนลิ      คณะทํางาน 
  9.  นางสาวสุปราณี  คํายวง      คณะทํางาน 
10.  นางสาวจติรลดา  จันทรแหยม     คณะทํางาน 
11.  นางสาวเบญจพร  มรรยาทออน     คณะทํางาน 
12.  นางสาวจนิตนา  อินทสระ      คณะทํางาน 
13.  นางสาววมิล  ลุมพิกานนท               เลขานุการคณะทํางาน   

  14.  นางภัสศรี  ศิริประภา                   ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
   1.  จัดทําแผนกลยุทธของสํานักความสัมพันธตางประเทศใหสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานตางประเทศของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
   2.  จัดทําคําขอต้ังงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานตางประเทศประจําป 
   3.  กํากับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
   4.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

ผูแทนกลุมงานและบุคลากรท่ีเขารวมจัดทําแผนกลยุทธของสํานักความสัมพันธตางประเทศ 
   1.  นางสาวรุงกานต  พันธุภักด ี  นักวเิทศสัมพนัธ ชํานาญการ 
   2.  นางสาวปนัดดา  งามสมพล    นักวเิทศสัมพนัธ ชํานาญการ 
   3.  นางสาววรมน  เนาวโรจน  นักวเิทศสัมพนัธ ชํานาญการ 
   4.  นางสิริกาญจน  ทวแีกว  เจาพนกังานธุรการ ชํานาญงาน 
   5.  นางสาววลัลภา  โพธา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
   6.  นางสาวอุทัยวรรณ  อินทรไชยา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง โอกาส 
S1  บุคลากรสวนใหญมีความรูและทักษะที่สอดคลองกับภารกิจและใชภาษาตางประเทศไดดี 
S2  เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยและเพียงพอตอจํานวนบุคลากร 
S3  ภาพลักษณขององคกรมีความโดดเดนในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
S4  มีผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ และผูทรงคุณวุฒิดานตางประเทศประจําอยูที่สํานักงาน 
S5  บุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
S6 โครงสรางองคกรมีการแบงงานที่ชัดเจน 
S7  บุคลากรมีความเสียสละ ขยัน อดทน มีการปรับตัวดี ทํางานรวดเร็ว และทํางานเปนทีม 
S8  องคกรสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลกร 
S9  งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

 

O1  การมีเทคโนโลยีใหมสงเสริมใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร 
O2  นโยบายดานตางประเทศ เชน การมุงสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยตองปรับตัวในดานตางๆ  เพื่อรองรับนโยบาย 
        ดังกลาวทําใหบุคคลากรเรงพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น 
O3  กระแสโลกาภิวัตนทําใหตองเรงสงเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหทัดเทียมกับ 
        นานาประเทศ 
O4  ความรวมมือกับภาคีเครอืขายระหวางประเทศกอใหเกิดโครงการความรวมมือดานการศึกษาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
O5  คานิยมของผูปกครองที่ใหความสําคัญกับการศึกษาตอตางประเทศ ทําใหตองแสวงหาและประสานความรวมมือกับประเทศตางๆ มากขึ้น 
O6  ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมดีขึ้น และองคการระหวางประเทศมีการระดมทุนมากขึ้น ทําใหเกิดการขยายตัว ของภาคีที่จะเขารวม 
        โครงการ 
O7  การเขารวมเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศ ทําใหเปนโอกาสใหบุคลากรไทยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพิ่มประสบการณ 
        ในการปฏิบัติงานระหวางประเทศเพิ่มขึ้น 
O8  สถานการณ วิกฤตตางๆ ของโลก เชน โรคระบาดและภัยธรรมชาติกอใหเกิดประเด็นความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางประเทศมากขึ้น 
O9  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมทําใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น 
O10  มีเครือขายความรวมมือระหวางประเทศที่เขมแข็ง เชน องคการยูเนสโก องคการซีมีโอ และอาเซียน เปนตน 

อุปสรรค จุดออน 
T1  การปฏิรูประบบราชการทําใหมีภาระงานเพิ่มขึ้น 
T2  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหการดําเนินนโยบายไมตอเนื่อง 
T3  กฎระเบียบและมาตรการที่ไมยืดหยุนและลาสมัยเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาตรการประหยัด
งบประมาณรายจายประจําป เปนตน 
T4  ไมสัมพันธตอความตองการทุนการศึกษา ความชวยเหลือทุนการศึกษาจากตางประเทศมีแนวโนมลดลง  
       และไมสัมพันธกับความตองการทุนการศึกษาของบุคลากรในประเทศ 
 T5  สถานการณโลก เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ทําใหโครงการ 
        ความรวมมือตางประเทศตางๆ ตองเลื่อนออกไป 
T6  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศสงผลใหไมสามารถบริหารงบประมาณไดอยาง  
       มีประสิทธิภาพ 
T7  ความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมมีผลตอการสื่อสารและการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ 

 

W1  มีงานเรงดวนมาก และงานมอบหมายพิเศษจํานวนมาก ทําใหบุคลากรตองใชเวลาปฏิบัติงานมากเกินไป จึงสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
และการบริหารงบประมาณ 
W2  ความไมสมดุลของเจาหนาที่ชาย – หญิง 
W3  บุคลากรสวนใหญขาดความรูดานการวิจัย และติดตามประเมินผล 
W4  การสื่อสารและการประสานงานภายในองคกร ยังไมมีประสิทธิภาพ 
W5  บุคลากรสนับสนุนงานธุรการไมเพียงพอ ทําใหเจาหนาที่ไมมีเวลาใหกับงานวิชาการเทาที่ควร 
W6  ขาดบุคลากรที่มีความรูภาษาตางประเทศขั้นสูง 
W7  บุคลากรมีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันคอนขางนอย 
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คูแขงขัน จุดแข็งของคูแขง จุดออนของคูแขง วิธีการแขงขนั  
(การสรางความไดเปรียบ) 

หนวยงานที่ดําเนินความรวมมือกับ
ตางประเทศ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เชน งานวิเทศสัมพันธขององคกรหลัก 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

- หนวยงานมีผูเชี่ยวชาญ 
- หนวยงานมีงบประมาณ 
- หนวยงานมีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง 
- หนวยงานมีความอิสระและคลองตัวมากกวา
สามารถบริหารจัดการไดอยางรวดเร็ว 

- ผูบริหารใหความสําคัญและมีความเชียวชาญ
กับงานดานตางประเทศ 

- บุคลากรไดรับการสนับสนุนดานการศึกษา
ตอ ฝกอบรมระยะยาว.และฝกปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง 

- มีขอบขายงานที่ไมกวางสามารถลงลึกได 

-  การดําเนินงานเปนแบบเฉพาะดานไมใช 
    องครวม 
-  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศมีนอย 
-  ขาดความรูองครวมเนื่องจากไมใชหนวย 
    นโยบาย 
-  ไมไดรับนโยบายโดยตรงจากผูบริหารฃ 
     ระดับสูง 
-  บุคลากรตองปฏิบัติงานหลายหนาที่ไมใช 
     เฉพาะงานดานตางประเทศ 

1. ขยายเครือขายและพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพโดดเดน สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางหลากหลายมีประสิทธิภาพ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและบริหาร
งบประมาณอยางรอบคอบในระยะยาว 

4. แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนผลการ
ดําเนินงาน 

5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ลูกคาภายใน ความคาดหวัง การตอบสนองขององคกร 

1. มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีด ี -  สถานท่ีทํางานท่ีสะอาด ปลอดภัย  
เปนสัดสวนเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
-  จัดอุปกรณท่ีทันสมัยใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 

2. ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 

-  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธ
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

3. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
(พนักงานราชการ, ลูกจางช่ัวคราว) 

-  พัฒนาความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากร โดยเฉพาะพนักงาน
ราชการ ลูกจางช่ัวคราว 
-  ประชาสัมพนัธ ขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับ
การบรรจุแตงต้ังในตําแหนงตางๆ เพื่อ
เปนชองทางในการเขาสูระบบราชการ 
-  เผยแพร กฏ ระเบียบ ขอบังคับ 
ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัติตามไดอยาง
ถูกตอง 

4. ความพึงพอใจในงาน -  มอบหมายใหสอดคลองกับความรู
ความสามารถ  

5. ความยุติธรรมในหนวยงาน -  มีมาตรการในการพิจารณาความดี
ความชอบ ท่ียติุธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

6. โอกาสและความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน 

-  มีแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อ
ความกาวหนาในสายงานของตนเอง 

7. ความเพียงพอของรายได
คาตอบแทน และสวัสดิการ 

-  จัดสวัสดกิารปรับปรุงการเบิกจายเงิน
สวัสดิการของสํานักนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกําหนด 

ขาราชการและบุคลากร 
ของสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
 

8. มีแนวทางดาํเนินงานท่ีชัดเจนจาก
ผูบริหาร 

-  ผูบริหารกําหนดนโยบาย และ
แนวทางการดาํเนินงานท่ีชัดเจน 
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๑. ใหบริการแกผูรับบริการดวยอัธยาศัยไมตรี มีความเสมอภาค ท่ัวถึงและเปนธรรม   
           ตลอดจนยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 
๒. ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว 
๓. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๔. บริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางคุมคา 
๕. เปดโอกาสใหผูรับบริการ และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

          และเสนอความคิดเหน็เพื่อพัฒนาดานการบริการ 
 
 

 
๑. สถานท่ีทํางานสะอาด ปลอดภัย เปนสัดสวนและเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๒. จัดหาอุปกรณท่ีทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
๓. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความสัมพันธภายในองคกร 
๔. มีแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยเฉพาะพนกังานราชการ และลูกจาง  

          เพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ 
๕. ประชาสัมพนัธขาวสารเกีย่วกับการบรรจุ แตงต้ัง เพื่อเปนชองทางในการเขาสูระบบราชการ 
๖. เผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกีย่วของกับการปฏิบัติงานเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
๗. มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และความถนัดของบุคลากร 
๘. กําหนดมาตรการในการพจิารณาความดีความชอบใหมีความยุติธรรม โปรงใส และ 

          ตรวจสอบได 
๙. จัดสวัสดิการเพิ่มท่ีนอกเหนือจากภาครัฐจดัให ตลอดจนปรับปรุงการเบิกจายเงิน 

          สวสัดิการของสํานัก 
๑๐. มีการกําหนดนโยบาย และแนวทางการดาํเนินงานท่ีชัดเจน 

 
   

 
๑. ขยายเครือขายและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 
๒. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ โดดเดน สามารถปฏิบัติงานไดอยางหลากหลาย 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการบริหารงบประมาณ 
๔. แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
๕. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 การตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียภายใน 

 การตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

 การสรางความไดเปรียบเชงิการแขงขนัตางประเทศ 


