
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

            การบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” หมายถึง รูปแบบโครงสรางเครือขาย องคประกอบ

และกลยุทธในการบริหารจัดการงานแบบกระจายอำนาจเชิงระบบที่เกิดดุลยภาพทั้งความรู ความสามารถ ทักษะ

กระบวนการและการปฏิบัติงาน การกำกับติดตามตรวจสอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบการมอบหมายงานและภารกิจใหคณะกรรมการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประจำเขตตรวจราชการในการขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพในมิติเชิงนโยบาย มิติ

ความสามารถ มิติบุคลากร มิติการบริหารจัดการ มิติการพัฒนาและมิติการปฏิบัติการ  

           หลักการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” มีจุดเนนที่สำคัญในการพัฒนาใหมีความยั่งยืน ดังน้ี 

1) เนนใหเขาใจวาทุกสิ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและกาลเวลา ดังนั้น ตองยอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได 2) เนนการสรางความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยจะตองรูจักคิดและ

มองเห็นถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะหเหตุและปจจัย เพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น 3)  เนนการสรางความสมดุล มั่นคงและความยั่งยืน โดยจะตองมีการวิเคราะหถึงผลลัพธตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว มุงถึงประโยชนสวนรวมที่จะทำให มีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน 4) เนนความพอดแีละ

เหมาะสม รูจักตนเอง สรางเครือขายกลุมและขยายขอบขายกิจกรรมใหหลากหลาย จากการสรางความรวมมือใน

ทุกภาคสวนเพื่อเพิ่มผลประโยชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 5) เนนการมี

ความรูและคุณธรรมโดยยึดธรรมาภิบาล มีสติและการเรียนรูเพ่ือแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 6) เนนการพ่ึงตนเอง 

การพึ่งพากันและความรับผิดชอบตอสวนรวม รูจักการสรางความสัมพันธ ความรวมมือ มีการชวยเหลือและ

แบงปน ถอยทีถอยอาศัย การสรางคานิยมใหรูจักความรับผิดชอบและเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ โดยมี

องคประกอบ “ CLUSTERs” ดังน้ี  

1. (C)= Concept Systems, Center, Co-ordination, Creatively, Controlling หมายถึง ระบบหลักการ

และกระบวนการ ศูนยเครือขาย, การประสานงาน, การสรางสรรคงาน, การกำกับดูแลติดตาม  

 

          1.1 ระบบหลักการและกระบวนการ (Concept Systems) คือ หล ักการและกระบวนการกลุม 

“CLUSTERs”  อยางมีประสิทธิภาพ ที่เปนกระบวนการทำงานอยางตอเนื่องและมีเปาหมายตามนโยบายและ

ภารกิจ มุงหวังใหเครือขาย CLUSTERs สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม โดยอาศัย
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ความสามารถในกระบวนการบริหารงานการศึกษาในแตละเขตพื้นที่ไปสูความสำเร็จ (Execution) ของการมี

วิสัยทัศนรวม (Share Ideas) และคำนึงถึงประโยชนในระยะยาว เนนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จาก

การรวมตัวของกลุมที่มีคุณภาพ เพื่อสรางประโยชนตอการศึกษา บนพื้นฐานความเชื่อใจ มีสายใยแหงความผูกพัน

และวัฒนธรรมตนเองที่พัฒนายึดพื้นที่เปนศูนยกลางการพัฒนาใหสามารถยืนอยูอยางมีศักดิ์ศรี รับอยางมีคุณคา 

จากการตกผลึกทางความคิด มองปญหาไปในทิศทางเดียวกัน ใหความสำคัญกับบริบทของกลุมเครือขายและภาคี

พัฒนาที่จะเขามาหนุนเสริมและสนับสนุน เนนการวิเคราะหปญหาและความตองการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ตนเอง ใหมีความมั่นคง มั่งคั่งที่เกิดประโยชนสูงสุดอยางย่ังยืน  

         1.2 ศูนยเครือขาย (Center) คือ กลุ มการบริหารการศึกษาขั ้นพื ้นฐานประจำเขตตรวจราชการ 

“CLUSTERs” ที่มีจิตใจและวัฒนธรรม (Morals and Cultural) ของระบบคุณคาทางวัฒนธรรม ความไววางใจ

ของกลุม “CLUSTERs” ที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการ คือ 1) การสรางบรรทัดฐานแบบพึ่งพาอาศัยกันที่

ตั้งอยูบนพื้นฐานและกฎเกณฑ กติกาของความสัมพันธแบบเทาเทียมกันขึ้นมา พรอมทั้งพัฒนากระบวนการและ

การขัดเกลา เพ่ือใหบรรทัดฐานดังกลาวเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและย่ังยืน 2) การสรางเครือขาย (Networks) 

ที่ทำใหบุคคลมาสัมพันธกันทั้งการพัฒนาความสัมพันธแบบวิสาสะ (Association) และความสัมพันธแบบแนวราบ

ของความรวมมือ (Cooperation) เพ่ือใหกลุม “CLUSTERs” ไดสรางนิสัยของความรวมมือในการพัฒนาการศึกษา

อยางเปนระบบของการมุงผลสำเร็จของงาน(Achievement Emphasis) เปนประเด็นเปาหมายที่ตองการจัดการ

เพื่อใหไดมาตามที่กำหนดไวจากการใชแผนเชิงรุกและเชิงนโยบายเปนยุทธศาสตรและแผนแมบทในการวางระบบ

การพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา ความเชื่อมโยงเปนเครือขายที่เขมแข็ง ความเปนอิสระในการคิดและการ

ดำเนินการ การวางแผนอยางรอบคอบ มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีภูมิคุมกันในความเสี่ยงและมี

แผนสำรองเปนทางเลือกเพื่อใหนโยบายและการพัฒนาทางการศึกษาขับเคลื่อน (Driver) และอยางตอเนื ่อง 

(Dynamics) ไปสูเปาหมายใหเกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชนสูงสุด (Use Best)  

        1.3 การประสานงาน (Co-ordination) คือ การประสานงานรวมมือรวมใจทำงานเปนทีม ที่เนนความมี

สวนรวมและความรวมมือจากการใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมและรวมปรึกษาหารือ

เพื่อใหกิจกรรมดำเนินการไปไดอยางมีศักยภาพและบรรลุเปาหมาย มีการรูจักใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด รูจัก

เลือกใชในสิ่งที่เหมาะสมกับความตองการ รูจักปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเปนจริง มีการ

พัฒนาใหกาวหนาเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลงและเปนเกราะคุมกัน ของกลุม “CLUSTERs”  

        1.4 การสรางสรรคงาน (Creatively) คือ ความสามารถผลึกพลังสรางสรรคงานในการดำเนินกิจกรรมตาง 

ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจไดบรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งปลูกฝงใหเกิดจิตสำนึกสาธารณะและความไววางใจ

กัน จนในที่สุดสามารถพัฒนาไปสูความเขมแข็งที่มีศักยภาพตอบสนองความตองการ และทำใหสามารถสรางระบบ



การบริหารจัดการในการรักษาความสมดุลของ “CLUSTERs” ไมวาจะเปนการเปลี่ยนบริบทแวดลอมไปอยางไร 

ทำใหเกิดเปนคุณคาทางความเชื่อรวมกัน จนนำไปสูระบบคุณคาทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะและ

วัฒนธรรมกลุม “CLUSTERs” ที่ดี จากการมีจิตใจเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได มีจิตสำนึกที่ดี ความคิดเชิง

สรางสรรคแกตนเองและกลุมเครือขาย จิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอมและยืดหยุน รวมมือรวมใจสรางสรรคเห็น

แกประโยชนสวนรวมของการพัฒนาการศึกษาเปนที่ตั้ง และประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

ทั้งดานคุณภาพและการบูรณาการ การจัดการระบบโครงสราง อยางเปนขั้นตอนและตอเนื่องอยางเปนพลวัต 

(Dynamics) ดานภูมิปญญา (Wisdoms) และการเรียนรู สามารถทำได ปฏิบัติได มีศักยภาพ (potentials) และ

สมรรถนะแหงตน (Safe- Competency) ของกลุม “CLUSTERs”  

        1.5 การกำกับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การกำกับติดตามและดูแลใหบุคลกรที่อยูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบและประเมินผลวาบุคลากรเหลานั้นไดปฏิบัติงานอยางดีที ่สุด เทาที่

สามารถทำไดหรือไม จากการใชอำนาจอยางมีศิลปะ การใหคำปรึกษาและการใหความรวมมือเพื่อพัฒนางานให

บรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด รูจักรักษาพัฒนาและใชประโยชนไดอยางเหมาะสม คุมคากับคนหมูมาก

และยึดหลักความเขมแข็งและยั่งยืน และการนำเอาขอสรุปจากการดำเนินกิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแลวมาหา

วิธีการเพ่ือใหงานหรือกิจกรรมที่จะทำตอไปดียิ่งขึ้นและตอยอดในการพัฒนาเกิดความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ    

2. (L)= Leaders Ship, Locational Knowledge, Learning to be หมายถึง ภาวะผูนำ แหลงองคความรู 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 

                2.1 ภาวะผูนำ (Leaders Ship) คือ ความสามารถในการนำบุคลากรที่ใหปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย

เดียวกัน และสถานการณตางๆเพ่ือสรางพันธะสัญญาตอวิสัยทัศนอยางชัดเจน ริเริ่มและจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
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และการปรับปรุงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวแลวจัดลำดับความสำคัญของงานของแผนและขององคกร 

ควบคุมและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากร สรางสนับสนุนและทำงานรวมกับทีมงานใหมีผลงานสูง ทำงานใน

ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของทีมงาน มอบหมายความรับผิดชอบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อใหงาน

ทุกสวนดำเนินการไปดวยดีและกระตุนและจูงใจบุคลากรในวงกวาง กำหนดมาตรฐานและปฏิบัติตนเปนตัวแบบแก

บุคลากร เสาะหาคำแนะนำ และการสนับสนุนเมื่อมีความจำเปนปฏิบัติตอคนทั่วไปอยางมีจิตสำนึกและแกไขความ

ขัดแยงตางๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งความรอบรูและสามารถตัดสินใจจากพื้นฐานของการวิเคราะหการตีความและ

การเขาใจในขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของ คิดอยางสรางสรรคและอยางมีมโนภาพในการคาดการณลวงหนา การ

แกปญหาและการกำหนดโอกาสการปฏิบัติงานแสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีวิจารณญาณที่ดี สามารถทำงานภายใต

ความกดดันและทันตามกำหนดเวลาสามารถบรรลุเปาหมายที่ทาทายไดรับผิดชอบในการพัฒนา มีความสามารถใน

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมและมีความคิดใหมๆ มีความอดทน มีพลังและมีแรงจูงใจที่จะ

ทำงาน มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือรน มีความสามารถเชิงสติปญญา มีความเชื่อถือไดและซื่อสัตย

สุจริต และมีพันธะสัญญากับงานอยางตอเนื่อง มีความเขาใจมีทักษะและบุคลิกภาพที่จะกอใหเกิดผลลัพธตามที่

คาดหวัง ทำงานรวมกับหมูและสนับสนุนบุคคลใหปฏิบัติหนาที ่ไดอยางสมบูรณ ดวยองคประกอบที่สำคัญ 

ไดแก  ทักษะการบริหารงานและการดำเนินการ หรือการแผนงาน (Conceptual Skill) ทักษะความรับผิดชอบ

และมนุษยสัมพันธ (Human/ Relations Skill)  ทักษะเทคนิควิธีการจัดการความรูและความสามารถ (Technical 

Skill)และทักษะคุณธรรมจริยธรรม (Moral Skill) โดยมีหลักการสำคัญดานภาวะผูนำ ไดแก  

                    1) ม ีสมรรถนะความร ู  ในอาช ีพท ั ้ งทฤษฎ ีและปฏ ิบ ั ติ  (Professional and technical 

knowledge) จะตองมีความรู ความเขาใจในงานดานการบริหารจัดการเปนอยางดี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  

                    2) มีสมรรถนะในการพัฒนา (Develop Competence) จะตองมีความรูและความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง บุคลากรและ “CLUSTERs” ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

                    3) มีสมรรถนะ ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Ability to manage change) 

จะตองยอมรับเขาใจและมีความสามารถในการจัดการกับการเปลี ่ยนแปลงตางๆที ่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุคลากร (Workforce Characteristics) “CLUSTERs” และเทคโนโลยี (Technology) 

ดังนั้นจึงตองมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

เพ่ือใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตองการ  



                    4) มีสมรรถนะในการบูรณาการ (Integration competence) จะตองมีความสามารถที่จะนำ

ทรัพยากร(Resource) ของ “CLUSTERs” และความรูดานตางๆ มาบูรณาการและใชใหเกิดประโยชนเพื่อใหการ

บริหารจัดการและพัฒนาเกิดประโยชนสูงสุด  

                2.2 แหลงองคความรู (Locational Knowledge) คือ การพัฒนาที ่ย ึดพื ้นที ่เป นหลักและใช

ทรัพยากรมนุษยที่มีเปนศูนยกลางการพัฒนา สวนภาคีอื่น ๆ ทำหนาที่ชวยกระตุนอำนวยความสะดวกสงเสริม 

สนับสนุน ใชกิจกรรม เปนเครื่องมือสรางการเรียนรูและการจัดการรวมกัน พรอมทั้งพัฒนางานที่หลากหลาย  เพ่ือ

เปนทางเลือก  สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขายองคเพื่อสรางเสริม“คุณธรรมจริยธรรม”และการเรียนรู

ที่มีคุณภาพ”  อยางรอบดาน  รวมทั้งวิจัยและพัฒนาโดยใหความสำคัญตอการมีสวนรวมของสมาชิกและบุคลากร 

กอปร พัฒนาเศรษฐกิจทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงของแตละเครือขายกลุม “CLUSTERs ใหเปนศูนยการ

เรียนรู ที ่มีขอมูลขาวสารอยางครบวงจรเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถและสรรถนะของบุคคลากรทาง

การศึกษาจากการใชองคความรู (Knowledge) การศึกษา (Education) และการสรางสรรคงาน (Creativity)  การ

ใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) อยางมีประสิทธิภาพ  

                2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Learning to be) คือ การระดมสมองทำใหเกิดความคิดสรางสรรค  การ

มองการไกล การมองภาพกวางและคิดสิ่งใหม ในวิธีการกระบวนการทำงานและระบบความรูและระบบการจัดการ 

ที่ผานกระบวนการขัดเกลาและกระบวนการเรียนรูตางๆที่สอดคลองและกลมกลืนกับวิถีภายในกลุม “CLUSTERs” 

การจัดระเบียบและสรางสำนึกในประชาสังคมนำไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift ) และสราง

บรรทัดฐานแบบพึ่งพาและอาศัยซึ่งกันและกัน (Norms of Reciprocal) และมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่

นำมาสัมพันธ (Networks of tenement) แบบมีสวนรวมในการพัฒนา ลักษณะของการรวมรู รวมคิด รวมสราง

รวมปฏิบัติและดำเนินการ ที่อาศัยจิตสำนึกสาธารณะภายใตระบบการจัดการรูปแบบใหมที่เกิดจากความรวมมือ

เพื่อสรางศักยภาพในการปรับตัว ไมวาจะเปนองคความรู วิธีการบริหารงาน ที่นำมาสรางกระบวนการเรียนรูอยาง

บูรณาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่หลอมรวมการพัฒนาการศึกษา อยางมีดุลยภาพ  

3. (U)= Unity, Understanding หมายถึง ความมีเอกภาพและความเขาใจเห็นพองตองกัน  
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              3.1 ความมีเอกภาพ (Unity) คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคประกอบในการบริหารจัดการ

กลุม “CLUSTERs” ทั้งดานโครงสราง รูปแบบวิธีการดำเนินงานหรือการจัดระเบียบใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวเพ่ือ

ผลรวมและการเช ื ่อมโยงส วนต างๆให มาส ัมพ ันธ ก ันและประโยชน การศ ึกษาจากการแบ งงานกัน

ทำ (Specialization) และเนนถึงความสำคัญที่วาอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตองเทากัน คือ ความเปน

ระเบียบ ความมั่นคง ความคิดริเริ่ม และความสามัคคี และมีคุณลักษณะพรอมความสามารถทางรางกาย จิตใจ 

ไหวพริบ การศึกษาหาความรู เทคนิคในการทำงานและประสบการณตาง ๆ คุณสมบัติทางดาน เทคนิควิธีการ

ทำงาน ความสามารถทางดานบริหาร จะเพิ่มความสำคัญตามลำดับ และมีความสำคัญมากที่สุดในระดับผูบริหาร

ขั้นสุดยอด (Top Executive) ควรจะไดมีการอบรม (Training) ความรู ทางดานบริหารควบคูกันไปกับความรู

ทางดานเทคนิคในการทำงาน  

             3.2 ความเขาใจเห็นพองตองกัน (Understanding) คือการทำใหทุกคนใหการยอมรับชื่นชมคนอ่ืน

(Appreciate)  โดยไมรูสึกหรือแสดงการตอตานเพื่อวิพากษวิจารณ เกิดการรับรูและเขาใจรวมกัน ทุกคนจะมี

โอกาสไดรับรู และแสดงออกอยางทัดเทียมกันวาเห็นสถานการณในปจจุบันเปนอยางไร และอยากจะเห็น

ความสำเร็จในอนาคตเปนอยางไร  ซึ่งทำใหทุกคนไดมีโอกาสใชขอเท็จจริง เหตุผล  ความรูสึกและการคิดวิเคราะห 

ตลอดจนการแสดงออกลักษณะตางๆ ตามที่เปนจริง  เมื่อทุกคนไดแสดงออกโดยไดรับการยอมรับจากคนอื่นๆ จะ

ทำใหทุกคนมีความรูสึกที่ดี  และเกิดพลังอยากเห็นความสำเร็จในอนาคตอยางไร เปนการใชจินตนาการที่ไมถูก

จำกัดดวยปจจัยและสถานการณตางๆ ทำใหเกิดความคิดสรางสรรค  การมองการไกล นั่นคือ การจินตนาการ 

(Imagination) ชวยใหเกิดวิสัยทัศน (Vision) และเมื่อนำวิสัยทัศนของแตละคนมารวมกันก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้น

กลายเปนวิสัยทัศนรวมหรืออุดมการณรวม (Shared Ideal)  

 4. (S)= Share Resources, Supporting หมายถึง การแบงปนทรัพยากรและการสงเสริมสนับสนุน  



 

            4.1 การแบงปนทรัพยากร (Share Resources) คือ การแบงปนความรูและทรัพยากรตางๆใหกับ

บุคคลากรและการศึกษา หรอืสิ่งที่สามารถใหแกผูอ่ืนไดและเปนประโยชนกับกลุมที่ไดรับดวยความบริสุทธ์ิใจชวย

ภารกิจเพ่ือใหพรอมมูลขึ้นทีช่วยให “CLUSTERs” สำเรจ็ประโยชน ทั้งความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

พฤติกรรม (Behavior) ความสามารถ หรือ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับลกัษณะงานและทัศนคติที่ดี ความรักและ

ผูกพันตอกัน (Engagement) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) คุณลกัษณะเหลาน้ี ลวนเปนสมบัติ

ของการพัฒนา “CLUSTERs”  ทีก่อใหเกิดสมรรถนะ (Competency)และขีดระดับความสามารถที่โดดเดน  

           4.2 การสงเสริมและสนับสนุน (Supporting) คือ การบริหารจัดการศึกษาและบุคคลากรของกลุม

“CLUSTERs” มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารหนาที่ ไดแก  

                    1) ทำใหเกิดความเปนธรรมในสภาพการงาน ตองสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร เริ่ม

ต้ังแตการเขาสูองคกร การอยูรวมในองคกร การพนจากองคกร ตองรูจักการใชระบบคุณธรรม (Merit System) 

หรือการใชระบบความรู ความสามารถเปนหลักในการทำงาน  

                    2) มีสภาพการทำงานที่ดี ตองมีการจัดสภาพการทำงาน (Working Condition) ใหเหมาะสมกับ

ตำแหนงหนาที่ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภาพนอก มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชทีเ่หมาะสมเพียงพอและ

พรอมที่จะปฏิบัติงาน มีพ้ืนที่หรือบริเวณที่จะปฏิบัติหนาที่อยางปลอดภัยและสมควรกับตำแหนง  
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                    3) ใหความสำคัญแกบุคลากร จะตองเห็นคุณคาและใหความสำคัญแกบุคลากรในทุกๆ ตำแหนง 

เปรียบเสมือนเครื่องจักรจะตองมีอุปกรณทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญบรรจุอยูภายในเครื่องจักรน้ัน ถาอุปกรณช้ิน

ใดช้ินหน่ึงเสื่อมสภาพหรือหลุดหายไป เครื่องจักรน้ันก็จะทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพหรืออาจจะทำงานตอไป

ไมได เพราะการใหความสำคัญแกบุคลากร จะทำใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในงานและต้ังใจปฏิบัติหนาที่อยาง

เต็มความสามารถ  

                    4) ใหบุคลากรไดมีสวนรวม โดยตองเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรม

ตางๆ  

                     5) ยอมรับและเชื่อม่ันในความสามารถของบุคลากร จากการยอมรับและเช่ือมั่นในความรู 

ความสามารถของบุคลากร เพราะกวาที่องคกรจะไดบุคลากรเขามาสูตำแหนง จะตองผานขั้นตอนในการสรรหา 

(Recruitment) การคัดเลือก (Selection) และขั้นตอนตางๆ อีกมาก จนถึงขั้นตอนการรับเขาสูองคการ  

                   6) อบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคคลากรมคีวามรูและความสามารถอยางมีประสิทธิผล  

5. (T)= Teams, Training หมายถึง การทำงานเปนทีม, การฝกอบรม  
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          5.1 การทำงานเปนทีม (Teams) คือบุคคลที่ทำงานรวมกันอยางประสานงานภายในกลุม กลาวคือ เปน

การรวมตัวของกลุมคนที่ตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ในการทำงานเพ่ือใหเกิดผลสำเร็จ “การทำงานเปนทีม” เปน

ความรวมมือรวมใจของบุคคล เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยตองมีองคประกอบสำคัญ 3 ประการ (3P) 

ไดแก มีวัตถุประสงค (Purpose) ตองชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ในการทำงาน และมีผลการ

ทำงาน (Performance) จากการรวมกลุมทีม่ีกิจกรรมรวมเพ่ือใชขอมูลรวมกัน และชวยในการตัดสิ้นใจใหแก

สมาชิกที่จะทำงานภายในขอบขายที่รับผิดชอบสูเปาหมายและเปนประโยชนสูงสุด ดังน้ันการทำงานเปนทีมที่มี

ประสิทธิภาพ มีหลักสำคญัดังน้ี  

                       1) วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายที่เหน็พองตองกัน เพ่ือใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ที่ตองการทำใหองคการบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวังไวในการดำเนินงานใหเปนไปตามภารกิจ การกำหนด

วัตถุประสงคที่ดี โดยใหผูนำและสมาชิกภายในทีม มีสวนรวมในการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบและ

วัตถุประสงครวมกัน ควรกำหนดจุดมุงหมายไวใหชัดเจนที่ผลงานมากกวาการกระทำและเปนประโยชนของการ

กำหนดวัตถุประสงค เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใชเปนเครื่องมือในการรวมพลังในการทำงาน และใช

เปนเครื่องมือวัดความสำเร็จหรือความลมเหลวในงาน รวมทั้งคุณลักษณะของวัตถุประสงคที่ดี คือ เขยีนเปนลาย

ลักษณอักษร เขาใจไดงายสามารถปฏิบัติไดจริง ไมขัดตอขอบังคับและนโยบายอ่ืนๆในหนวยงาน  

                     2) ความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา เปนสิ่งสำคัญตอการทำงานเปนทีมที่

มีประสิทธิภาพ สมาชิกในทมีจะตองการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยตรงไปตรงมา แกปญหาอยางเต็มใจและ

จริงใจ การแสดงความเปดเผยของสมาชิกในทีมจะตองปลอดภัย พูดคุยถึงปญหาอยางสบายใจ เพ่ือใหสามารถอยู

รวมกันและทำงานรวมกันเปนอยางดี โดยมีการเรียนรูเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนในดานความตองการ ความคาดหวัง

ความชอบหรือไมชอบ ความรูความสามารถ ความสนใจ ความถนัด จุดเดนจุดดอยและอารมณ รวมทั้งความรูสึก 

ความสนใจนิสยัใจคอ  

                    3) การสนับสนนุและความไววางใจตอกัน สมาชิกในทีมจะตองไววางใจซึ่งกันและกัน โดยทีละ

คนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา สามารถทำใหเกิดการเปดเผยตอกัน และกลาที่จะ

เผชิญหนาเพ่ือแกปญหาตางๆไดเปนอยางดี  

                   4) ความรวมมือและการใหความขัดแยงในทางสรางสรรค ทมีจะตองทำงานอยางหนักในอันที่

จะทำใหเกิดความรวมมือดังน้ี  

                           4.1) การสรางความรวมมือกับบุคคลอ่ืน ในการสรางความรวมมือเพ่ือความเขาใจซึ่งกันและ

กันและมีบุคคลอยูสองฝายคือ ผูขอความรวมมือและผูใหความรวมมือความรวมมือจะเกิดขึ้นไดเมื่อฝายผูใหเต็มใจ



และยินดีจะใหความรวมมือ เหตุผลที่ทำใหขาดความรวมมือไมชวยเหลือกัน คือ การขัดผลประโยชน ไมอยากใหคน

อ่ืนไดดีกวา สัมพันธภาพไมดี วัตถุประสงคของทั้งสองฝายไมตรงกัน ไมเห็นดวยกับวิธีทำงาน ขาดความพรอมที่จะ

รวมมือหรืองานที่ขอความรวมมือน้ัน เลี่ยงภัยมากเกินไป หรือเพราะความไมรับผิดชอบตอผลงานสวนรวม  

                          4.2) การขัดแยง หมายถึง ความไมลงรอยกันตามความคิด หรือ การกระทำที่เกิดขึ้นระหวาง

สองคนขึ้นไป หรือระหวางกลุม โดยมีลกัษณะที่ไมสอดคลอง ขัดแยง ขดัขวาง ไมถูกกัน จึงทำใหความคิดหรือการ

ทำกิจกรรมรวมกันน้ันเสียหาย หรือดำเนินไปไดยากไมราบรื่น ทำใหการทำงานเปนทีมลดลง นับเปนปญหา

อุปสรรคที่สำคญัย่ิง  

                         4.3) วิธีแกความขัดแยง การแกความขัดแยงเปนเรื่องของทักษะเฉพาะบุคคล การแกปญหา

ความขัดแยงในการทำงานเปนทีม  ควรใชวิธีการแกปญหารวมกัน ไมพูดในลักษณะทีแ่ปลความหรือมุงตัดสินความ 

ไมพูดในเชิงวิเคราะห ไมพูดในลักษณะทีแ่สดงตนเหนือกวาผูอ่ืน หรือไมพูดในลักษณะที่ทำใหผูอ่ืนเจบ็ปวด เสีย

หนา อับอาย เจ็บใจ หรือการพยายามพูดหาประเด็นของความขัดแยง ไมกลาวโจมตีวาใครผิดใครถูก  

                  5) กระบวนการการทำงานและการตัดสนิใจที่ถูกตองและเหมาะสม งานที่มีประสิทธิภาพน้ันทุก

คนควรจะคิดถึงงานหรือคิดถึงผลงานเปนอันดับแรก ตอมาควรวางแผนวาทำอยางไรงานจึงจะออกมาดีไดดังที่เรา

ตองการ อยางไรก็ตามกอนที่จะตัดสินใจน้ันจุดมุงหมาย ควรจะมีความชัดเจนและสมาชิกทุกคน ควรมีความเขาใจ

ในจุดมุงหมายของการทำงานเปนอยางดี  

                 6) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทำงาน ทีมงานที่ดีไมเพียงแตดูจากลักษณะของทีม 

และบทบาททีม่ีอยูในองคกรเทาน้ัน แตตองดูวิธีการ ที่ทำงานดวยการทบทวนงาน และทำใหทีมงานไดเรียนรูจาก

ประสบการณที่ทำรูจักคิด การไดรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแตละคนหรือของทีม  

                 7) การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีมทีมี่ประสทิธิภาพพยายามที่จะรวบรวมทักษะตางๆของ

แตละคน การพัฒนาบุคลากรในองคการมกัจะมองในเรื่องทักษะและความรูที่แตละคนมีอยูแลว กท็ำการฝกอบรม

เพ่ือปรบัปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถสูงขึ้น อันจะมีผลดีในการทำงานใหดีขึ้น ผูบริหารหรือผูนำตองมี

ความรูในการบริหารคนสามารถสอนพัฒนาคนใหมีลักษณะที่ดีขึ้น  

       5.2 การอบรม (Training) คือ กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากร มีความรูที่รอบดาน 

ความสามารถ ความเขาใจ ทกัษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ในการทำงาน ที่ดีขึ้น และใชทรัพยากรที่มอียูอยางคุมคา ทั้งในปจจุบันและอนาคต เนนให

สามารถปฏิบัติงานไดตามตองการ โดยมีประโยชนที่จะเกิดไดเปน 3 ลักษณะ  



                1) ประโยชนตอบุคลากร ไดแก เปนการเพ่ิมคุณคาแกตนเอง  ชวยลดและปองกันอุบัติเหตุหรือการ

ทำงานที่ผิดพลาด เสริมสรางความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถใหสูงขึ้นและทำใหมีโอกาสเจริญกาวหนา

ในตำแหนงหนาที่การงาน  

               2) ประโยชนตอผูบริหาร ไดแก ชวยลดปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคคลากร 

ลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลาในการสอนงานแกบุคลากร  ทำใหมีเวลาใน

การบริหารงานตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ  

                3) ประโยชนตอ“CLUSTERs” และสังกัด ไดแก ทำใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดี

ย่ิงขึ้น มีการติดตอประสานงานดีย่ิงขึ้น ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 

ทำใหเกิดการประหยัดและลดการสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน (วัสดุ/อุปกรณ/เวลา)แบงเบาหนาที่ของ

ผูบังคับบัญชาในการตอบคำถาม/แนะนำ/สอนงานแกผูใตบังคับบัญชา และชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานให

นอยลง ใหบุคลากรมีโอกาสไดรับรูความคิดใหมๆ  ทำใหทนัตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ และการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางมีศักยภาพ  

6. (E)= Efficiency and Effectiveness, Empowers หมายถึง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ, การใชอำนาจ  

 

       6.1 ประสิทธิภาพและประสิทธผิล (Efficiency and Effectiveness) คือ ประสทิธิภาพ เปนภาวะที่ทําให

เกิดความสําเร็จ หรือความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการงานไดดี รวดเร็ว และเสร็จตรงเวลา  และเปนระบบการ

ดําเนินงานของ “CLUSTERs”  ทีท่ําใหเกดิความสําเร็จไดอยางดี  มีระเบียบขั้นตอนในการทํางาน บุคลากรมี

ความรู ความเช่ียวชาญ มีระบบการตรวจสอบ และผลิตผลงานคุณภาพไดตรงเวลาและเปนที่พอใจตามตองการ 

สวนประสิทธิผล  เปนผลสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของแผนงานที่ดี สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง ใชแลวเกิดประโยชน

และบรรลุเปาหมาย  

https://personnel.obec.go.th/home/wp-content/uploads/2016/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E7.png


       6.2 การใชอำนาจ (Empowers) คอืศักยภาพ“CLUSTERs”  ดานความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม

หรือผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืน ผูนำตองรูจักแสวงหาอำนาจ ตองรูวาอำนาจคืออะไร อยูที่ไหน หามาได

อยางไร ใชอยางไร รักษาอยางไร ที่มาของอำนาจที่ผูนำสามารถชักชวนหรือมีอิทธิพลในการที่ทำให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม ไดแก                          

               1) อำนาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อำนาจที่เกดิจากขอกำหนดระเบียบของ

“CLUSTERs”   ตามโครงสรางสายการบังคับบัญชาตามลำดับในการการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ เชน 

ผูจัดการ ผูอำนวยการ  

              2) อำนาจการใหรางวัล (Reward Power) อาจเปนวัตถุ เงินหรือไมเปนเงิน เชน การเลื่อนช้ัน เปน

ตน  

              3) อำนาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เปนความรู และทกัษะเฉพาะดานเปนที่ประจักษจน

ใคร ๆ ก็ตองทึง่ เกิดจากการยอมรับนับถือในความรู และอำนาจน้ีจะติดตามผูนำไมตลอดเวลาไมมีวันหมดไป  

             4) อำนาจจากกยอมรับนับถือ (Referent Power) เปนผูคณุลักษณะพิเศษ มีเสนห (Charismatic) มี

บารม ีมีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ เสียสละ ผูอ่ืนยกยองช่ืนชม มีความศรัทธา พรอมทีจ่ะทำตามเสมอ    

                     การใชอำนาจ (Power) :  ผูนำจะตองใชอำนาจที่มีอยูอยางชาญฉลาด  มีเหตุผลและมี

ประสิทธิภาพ จะทำใหองคการมีอำนาจและพลังมากขึ้น สามารถทำภารกิจยาก ๆ ไดสำเร็จ  การสรางแรงจูงใจเชิง

รุก สรางแนวรวมในการทำงานเปนทีม สามคัคี สรางความศรัทธาแกผูใตบังคับบัญชา  ควบคุมการตัดสินใจ สราง

บรรยายในการมีสวนรวม มคีวามชอบธรรม ช้ีนำเปาหมายชีวิตของคนในองคกรเชิงรุก พยายามในการทำงานเพ่ือ

ความสำเร็จของกลุม “CLUSTERs”   

7. (R)= Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ  



 

             7.1 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ องคประกอบที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ ความพรอมรับผิด ซึง่เปนคุณสมบัติหรือทักษะทีแ่สดงออกเพ่ือเปนตัวช้ีการไดรับมอบหมายภารกิจที่จะ

นำไปสูการปฏิบัติการและพัฒนาการศึกษาอยางมีศักยภาพ ไดแก  

                    1) การมีเปาหมายชัดเจน ตองกำหนดเปาหมายของการปฏิบัติการที่ชัดเจนและสรางเปน

วัฒนธรรมวาประสงคจะบรรลุในเรื่องใดและตองการเห็นผลลัพธน้ันอยางไร  

                    2) กำหนดเปาหมายรวมกัน เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกและบุคคลากรเปนเจาของผลงานที่

กอใหเกิดกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมกันสูผลลัพธที่เปนความภาคภูมิใจรวมกัน  

                    3) วัฒนธรรมการพรอมรบัผิดชอบและสำนึกในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการ

ประสานงานกันอยางตอเน่ือง  

                    4) การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ทำใหทุกภาคสวนยอมรับในการเปลี่ยนแปลง  

                    5) การมีแผนสำรองในการบริหารงาน  การรับทราบและเขาใจแผนงานและนโยบาย  

                    6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เปนสิ่งที่จะตรวจสอบวาเปนไปตามมาตรฐานและ

คุณภาพของงานที่กำหนดไวและไดรับการยอมรับ  

8. (s)= Strategies, Sustainable หมายถึง กลยุทธ, ความยั่งยืน  
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       8.1 กลยุทธ (Strategies) คือ การบรหิารจัดการที่เปนระบบยุทธศาสตรสำคัญ 3 ระบบ (RMD) อัน

ประกอบดวย  

               1) ระบบเสาะหาคน(R – Recruitment) เปนการออกแบบและจัดการการจัดการทรัพยากรมนุษย

อยางเปนระบบ โดยเฉพาะการเสาะหาคนที่ “ใช” ก็คือคนดี คนเกง หรอืเรียกวา บุคลากรที่เปนเลิศ (Talent) ซึ่ง

ประกอบดวยกระบวนการตางๆ เชน  การวางแผนที่เหมาะสม  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การสราง

วัฒนธรรมองคกร  

               2) ระบบรักษาคน (M – Maintenance) เปนการบำรุงรักษาระบบการจัดการอยางตอเน่ือง ให

ความสำคัญกบัการรักษาคนดี คนเกงไวในองคกร มีการสรางสภาพแวดลอมในองคกรเพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตใน

การทำงาน ซึ่งประกอบดวยกระบวนการตางๆ เชน การสรางระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน  และการ

จัดระบบผลตอบแทนที่เปนธรรม ความเจรญิเติบโตในตำแหนงหนาที่การงาน  

              3) ระบบพฒันาคน (D – Development) เปนการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร

ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางทันสมัย โดยอยูบนพ้ืนฐานของความรูคูคุณธรรม จะทำใหองคกรน้ันๆ 

มีภูมิคุมกันที่ดี พรอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก  

          โดยมกีลยุทธในลักษณะที่เรียกวาสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ 14 กลยุทธ คือ กลยุทธการมีวินัย

ในตัวเอง (Self-Discipline Strategic) กลยทุธทักษะวิเคราะห (Analytical Skill Strategic) กลยุทธวิญญาณของ
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ผูนำ(Entrepreneurial Concept Strategic) กลยุทธการบูรณาการที่สอดคลองและเหมาะสมตามสภาพจริง 

(Integration of According and suitability on  the state is TRUE Strategic) กลยุทธการขับเคลื่อนอยาง

ตอเน่ือง (Dynamics Strategic) กลยุทธความคิดสรางสรรค (Creative Thinking Strategic) กลยุทธความคิดเชิง

รุก (Proactive Thinking Strategic Strategic) กลยุทธความสามารถการจัดการอารมณ (Emotional Quotient 

Strategic) กลยุทธศาสตรความรูในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategic) กลยุทธ

ศาสตรการบริหารจัดการและการปรับตัวกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง(Translational Chang Strategic)  กลยุทธ

ทักษะความรูอยางรอบดาน (Round Side, Skills& Knowledge  Strategic) กลยุทธองคความรูที่เปนภูมิปญญา 

(Wisdoms Knowledge Strategic)  กลยทุธการมีสวนรวม(Corporative Strategic) กลยุทธวัฒนธรรมองคกร 

(Organize Cultural Strategic) โดยผานกระบวนของกลยุทธในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน คือ  

                 (1) รวมรูและรวมทราบ (Appreciation and Understanding) จากการทำใหบุคลากรยอมรับช่ืน

ชม (Appreciate) โดยไมรูสึกหรือแสดงการตอตานหรือวิพากษวิจารณ เกิดการรับรูและเขาใจรวมกัน มโีอกาส

ไดรับรูและแสดงออกอยางทัดเทียมกัน  ถึงสถานการณตาง ๆ เปนอยางไร และสามารถมองเห็นความสำเร็จใน

อนาคตเปนอยางไร เปนขั้นทำใหทุกคนไดมโีอกาสใชขอเท็จจริง เหตุผลและความคิดเห็นทำใหเกิดพลงัรวม ของ

ความสำเร็จในอนาคต เกิดความคิดสรางสรรค การมองการไกล การมองภาพกวาง เกิดวิสัยทัศน (Vision) ไดงาย

ขึ้นและเมื่อนำวิสัยทัศนของแตละสวนฝายมารวมกันก็จะย่ิงมีพลังมากขึ้นกลายเปนวิสัยทัศนรวม 

(Shared  Vision) หรืออุดมการณรวม (Shared  Ideal) ที่มุงสูเปาหมายขององคกรรวมกัน   

               (2) รวมคิดและพัฒนา (Influence and Development) จากการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคทีแ่ต

ละคนมีอยู มาชวยกันกำหนดวิธีการเชิงรุกของยุทธศาสตร (Strategy) ทีจ่ะทำใหบรรลวิุสัยทัศนรวมหรือ 

อุดมการณรวมเกิดทางเลือกที่หลากหลาย มกีารพิจารณารวมกันจนกระทัง่ไดวิธีการสำคัญที่กลุมเห็นพองตองกันวา

จะนำไปสูการพัฒนาและความสำเร็จตามที่ตองการและมีความเปนไปไดมากที่สุด  

               (3) รวมปฏิบัติและประเมินผล (Action and Evolution) จากการนำวิธีการสำคัญมากำหนดเปน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) วาทำอะไร มีหลักการและเหตุผลอยางไร มีเปาหมายอยางไร ใครรับผิดชอบเปน

หลัก ใครตองใหความรวมมือ เปนการกำหนดขอผูกพันเฉพาะตัว (Commitment) เพ่ือควบคุม (Control) ใหเกิด

การกระทำอันจะนำไปสูการบรรลุผลที่เปนเปาหมายที่รอยรัดอุดมการณรวมกันอยางมีศักยภาพและย่ังยืน   

       8.2 ความยั่งยืน (Sustainable) คือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development)และตอบสนองความ

ตองการ โดยมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน่ือง มีระบบการจัดการและการกำหนดคุณลักษณะของตำแหนงงานที่



สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยุทธ เพ่ือใหมั่นใจไดวาจะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตรากำลังที่เพียงพอตอการ

ดำเนินงาน ดังน้ี  

 

              1) รักษาความเปนเลศิในการดำเนนิงาน มุงเนนกลยุทธเพ่ือเสริมจุดแข็งในการเปนผูนำดานคุณภาพ

และการบริหาร โดยใชเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการพัฒนากระบวนการทำงาน การควบคุมใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับกลยุทธการดำเนินงานดวยความรอบคอบ อยางเหมาะสม บริหารความเสี่ยงอยาง

รัดกุมเพ่ือการเติบโต ของการศึกษาอยางมั่นคงและย่ังยืน  

             2) วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางคณุคา มุงเนนวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่มี

คุณคา มีความหลากหลาย ครบวงจรและคุณภาพเย่ียม เพ่ือตอบสนองความตองการที่ไมหยุดน่ิง ควบคูไปกับการ

เสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมและสังคมที่ย่ังยืน  

            3) ปรับเปลีย่นกลยุทธอยางรวดเร็ว เพื่อสอดคลองกับสถานการณ ปรับตัวอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและปจจัยความไมแนนอน บริหารจัดการอยางรอบคอบ และบริหารกระจายความเสี่ยง โดยเพ่ิม

ความหลากหลาย และมฐีานะ “CLUSTERs”ที่แข็งแกรงและมั่งคงยิ่งขึ้น  

            4) พัฒนาบุคลากร เพื่อมุงสูองคกรแหงนวัตกรรม มุงพัฒนาบุคคลากรและปลูกฝงวัฒนธรรมการเปน

องคกรนวัตกรรมโดยการสรางบรรยากาศใหบุคคลากรทุกระดับ คิดนอกกรอบ กลาแสดงความคิดเห็น เปดใจรับฟง 
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สงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา รวมทั้งกลารับความเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหมๆ เพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลง ในทางที่เปนประโยชนสำหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกฝนทักษะและเพ่ิมพูน

ศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหบุคคลากรมีการเรียนรู          เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  

           5) การเคารพสิทธแิละการปฏิบติัอยางเปนธรรม สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดาน

สิทธิ และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล การจดัใหมีระบบการทำงานที่

มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอยางเหมาะสม  และสงเสริมใหบุคคลากรมีดุลยภาพในการ

ใชชีวิตระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว มีการพิจารณาใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และ สงเสริมใหมี

โอกาสบำเพ็ญประโยชนทำความดีเพ่ือสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ อยางเทาเทียมกัน  

           6) แบงปนองคความรู ในการจัดการองคความรู (KM : Knowledge Management) ตางๆ ที่มีอยูทั้ง

จากภายในและภายนอก มีการแบงปนองคความรูน้ันๆ ใหบุคลากรไดนำไปใช หรือปฏิบัติไดจริง เพ่ือการพัฒนา

องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

           7) สรางวัฒนธรรมองคกร ทีถ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและเกิดพฤติกรรมที่เปนเอกลักษณและ

วัฒนธรรมเฉพาะตน  

————————————————————————————  

 

   

จัดทำโดย  

โดยทาน ณรงค แผวพลสง  

วาที่เรืออากาศตรีเจริญ สขุทรัพย และ ดร.พรชัย เจดามาน ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน  

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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