
โครงการประชมุปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท  

 
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ 

 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

ข้อ 1 ทัศนคติทีถู่กต้องตอ่บ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการประชุมปฏิบัตกิารเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 

1. ความเป็นมา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินงำนนโยบำยภำยใต้กรอบ

ยุทธศำสตร์เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล โดยจัดกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้กำรบริหำร
และกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือจัดกำรศึกษำให้เยำวชนของชำติทุกคน
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช                     
มหิตลำธิเบศรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร อย่ำงหำที่สุดมิได้  
ที่ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร เพ่ือบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขให้พสกนิกรชำวไทยมีควำมเป็นอยู่ 
ที่ดีข้ึน และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรทรงงำนของพระองค์ที่มีคุณค่ำ และเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อกำรพัฒนำประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักพัฒนำครูและบุคลำกร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรงำน
ตำมรอยพระยุคลบำท เพ่ือให้ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ตระหนักและเรียนรู้ตำมรอยพระ
ยุคลบำทในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลำธิเบศรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร เพ่ือไปปรับใช้ในกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน ในสังกัด โดยเชิญ
เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้  ซึ่งผู้ เข้ำร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำทุกเขต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำทุกเขต ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะท ำงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 
2. วัตถุประสงค์   
   เพ่ือให้ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้น้อมน ำหลักธรรมำภิบำล และกำร
บริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท ไปปรับใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนในสังกัด 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   ผู้บริหำรระดับสูง ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก ผู้เชี่ยวชำญของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต และข้ำรำชกำร รวม 300 คน 
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3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ และศึกษำนิเทศก์ ได้น้อมน ำ                         
หลักธรรมำภิบำล และกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท เพ่ือไปปรับใช้ ในกำรบริหำร  
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนในสังกัด 
 
4. การด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 1  กำรบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่อง กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมรอยพระยุคลบำท และเรื่อง ธรรมำภิบำลกับกำร
บริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท  

 
ภำพ กำรบรรยำยโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ. 

  

ภำพ กำรบรรยำยโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ 
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        กิจกรรมที่  2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินงำนขยำยผล 
กำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท และกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมรอยพระยุคลบำท 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
   กิจกรรมที่ 1 ข้ำรำชกำร จ ำนวน 289 คน จ ำแนกเป็น ผู้บริหำรในส่วนกลำง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับกำรอบรมในเรื่อง  
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมรอยพระยุคลบำท 
และเรื่อง ธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพคะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
และกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท 

หมำยเหตุ ระดับควำมพึงพอใจเต็ม 5 

 
ภำพผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรอบรม 
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   กิจกรรมที่ 2 ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำร
บริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนที่ธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท ไปยังบุคลำกร
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
   6.1 เชิงปริมำณ 
   ผู้บริหำรระดับสูง ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก ผู้เชี่ยวชำญของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต และข้ำรำชกำร รวม 289 คน ได้รับกำรอบรม   
       6.2 เชิงคุณภำพ 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ และศึกษำนิเทศก์ ได้รับกำรอบรม  
เรื่อง กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมรอย  
พระยุคลบำท และเรื่องธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท โดยน้อมน ำหลัก 
ธรรมำภิบำล กำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท เพ่ือไปปรับใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนในสังกัด 
 
7. แผนการด าเนินการขั้นต่อไป 
   จัดท ำแผนกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนที่ ธรรมำภิบำล 
กับกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท ไปยังบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 

  


