
  โครงการพัฒนาศักยภาพและประสทิธิภาพ 

       การบริหารจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

         กิจกรรมที่ ๑ : การจัดการความรู ้  

             กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ :   

                การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 

                ของส านักงานรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงศกึษาธกิาร 

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 

ค าน า 
 

  ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศกึษาธิการ ได้ด าเนนิการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กิจกรรมที่  ๑ การจัดการความรู้ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การส่งเสริม 

และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน ๓๔ ราย กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรม - ฝึกปฏิบัติ  – เยี่ยมชม - ศึกษาดูงาน  

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ 

และบูรณาการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ งการจัดกิจกรรมครั้ งนี้ ได้สร้ างความรู้  ทักษะ  

และประสบการณ์ตรงให้บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team Work)  

และมีความรักและความสามัคคีที่ดีตอ่เพื่อนรว่มงานและต่อหน่วยงาน  

 

 

 

คณะท างานฯ 

กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดกิจกรรม ๑ 

ส่วนที่ ๒ ศกึษาดูงาน เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุป ๓ 

ส่วนที่ ๓ ฝกึอบรม ฝกึปฏิบัติ ๑๕ 

ส่วนที่ ๔ บรรยายพิเศษ ๒๑ 

   

ภาคผนวก  

- ก าหนดการ  

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานด าเนินกิจกรรมที่ ๑ ในกิจกรรมย่อยที่ ๒ : 

การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตร ี

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑  
 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

 

ชื่อโครงการ :   พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 

                       กระทรวงศกึษาธิการ 

กิจกรรมที่ ๑ :  การจัดการความรู้   

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.๒ : การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี 
  
 

๑. หลักการและเหตุผล    

  ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศกึษาธิการ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรมที่ ๑ 

การจัดการความรู้ และกิจกรรมที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  
 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งสอดรับกับโครงการฯ ส านักงานรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรก าหนด 

จัดกิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ : การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี 

ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอบรม – ฝึกปฏิบัติ – เยี่ยมชม - ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากร 

ให้ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และบูรณาการ

กระบวนงานใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   
 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ตรงให้บุคลากร 

ของส านักงานรัฐมนตรมีีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team Work) และสร้างสานความสัมพันธ์-ความผาสุก

ในหน่วยงาน 

 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้เพิ่มขึน้ 

    

 

 

  

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒ 
 

๓. วธิีด าเนนิการ 

   ขั้นตอนเตรียมการ :  

  ๓.๑ ประชุมหารือเตรียมการ และด าเนนิการแต่งตั้งคณะท างาน  

  ๓.๒ เสนอขออนุมัติการด าเนินกิจกรรมที่ ๑ ในกิจกรรมย่อย 

  ๓.๓ ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม/ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ๓.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มฝึกอบรม – ฝกึปฏบิัติ – เยี่ยมชม - ศกึษาดูงาน 

เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ในระหวา่งวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพนินาเคิล จอมเทียน รีสอร์ท 

แอนด์ สปา (Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa) ต.นาจอมเทียน อ.พัทยา, ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, ศูนย์ฝึกอบรมและการกีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  

จ.ชลบุรี และกองเรือยุทธการ “เรือรบหลวงยุทธการจักรีนฤเบศร” ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

และเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
 

๕. งบประมาณ 

   ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้ กิจกรรมย่อย ๑.๒  

จ านวน ๒๐๒,๐๐๐บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)  
 

๖. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

   คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ ๑ ในกิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ : การส่งเสริมและการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี 
 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรจีะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 

  ๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึน้ 

  ๒. มีความรักและความสามัคคีที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและต่อหน่วยงาน และยังเป็นการ

เสริมสรา้งบรรยากาศการท างานที่ดี ท าให้บุคลากรได้รับความสุข  

  ๓. ส านักงานรัฐมนตรีมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึน้ 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓  
 

ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุป 
 

 

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 

                  นายวัฒนา  จันทนวรานนท์ รองนายก

เมืองพัทยา ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ และผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข 

ให้การต้อนรับ โดยรองนายกเมืองพัทยากล่าวต้อนรับ 

ได้กล่าวถึงประวัติ ศักยภาพ สภาพทั่วไปและข้อมูล

พืน้ฐาน ของเมอืงพัทยา 
 

 

ด้านการศึกษา มีโรงเรยีนในสังกัด จ านวน ๑๑ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ๒ แห่ง 

- มีการจัดสรรแท็บเล็ตใหน้ักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลใหง้บประมาณ 

- อาหารกลางวัน รัฐบาลให้เงินอุดหนุน เมืองพัทยาให้งบประมาณเสริมจากที่รัฐบาล

ให้ถึง ป.๖ เป็นถึง ม.๓ และอาหารเชา้ส าหรับเด็กขาดอาหาร 

- นมโรงเรียน จากใหแ้จกถึง ป. ๖ เมืองพัทยาแจกถึง ม. ๓ จัดซื้อนมที่มคีุณภาพ 

- มีรถรับส่งนักเรียน ๑๐ โรงเรียน อีก ๑ โรงเรียนที่อยู่เกาะล้านมีจักรยานให้ยืมเรียน 

๒๐๐ คัน 

- ด้านภาษา เน้นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา

อบรมคร ูการพูด ฟัง ภาษาอังกฤษ 

 

        

          ข้อเสนอแนะ  อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ 

ด้านแรงงานขั้นต้น เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ให้กระทรวง 

ศึกษาธิการ เพิ่ม โรง เรียนในระดับอาชีวศึกษา  

สอนสาขาช่างเชื่อมช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟูา ช่างยนต์ 

เพื่อเพิ่มแรงงาน 

 

 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔ 
 

พ.ร.บ.เมืองพัทยา 

                   เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษ

เขตหนึ่ งที่ ตั้ ง ตามพระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบ 

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมา 

ได้ปรับปรุงกฎหมาย และยกเลิกพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ได้ก าหนดรูปแบบแตกต่าง

ไปจากเดิม โดยให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

โดยตรงจากประชาชน เพื่อบริหารเมืองพัทยา 

ซึ่งมีวาระก าหนดคราวละ ๔ ปี โครงสร้างการบริหาร

เมืองพัทยาประกอบด้วย 

                   ๑. สภาเมืองพัทยา 

                   ๒. นายกเมืองพัทยา 

 

 

  สภาเมอืงพัทยา ประกอบด้วย สมาชิก จ านวน ๒๔ คน อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี ซึ่งเลือกตั้ง

โดยราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา และสภาเมืองพัทยาในเขตเมอืงพัทยา และสภาเมืองพัทยา

ให้มีประธานเมืองพัทยา ๑ คน รองประธานเมืองพัทยา ๒ คน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  

และให้มหีนา้ที่ด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับเมอืงพัทยา 

   นายกเมืองพัทยา ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเมืองพัทยา  

ด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และนายกพัทยาสามารถแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา จ านวนไม่เกิน ๔ คน 

ปลัดเมืองพัทยา ให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้บังคับบัญชา 

พนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา รองจากนายกเมืองพัทยา และท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

สภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุม และงานอื่นตามที่สภาเมืองพัทยา

มอบหมาย 
 

การแบ่งส่วนราชการเมืองพัทยา  

เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

๑. ส านักปลัดเมืองพัทยา 

๒. ส่วนราชการอื่น ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบ 

ของกระทรวงมหาดไทย 
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๕ 
 

 อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย 

(๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(๔) การวางผังเมอืงและการควบคุมการก่อสร้าง 

(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งทรุดโทรม 

(๖) การจัดการจราจร 

(๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(๘) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 

(๙) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรอืการประปา 

(๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ 

(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอื่น 

(๑๒) การควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๑๓) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

(๑๔) อ านาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรอืเมืองพัทยา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับเมืองพัทยา 

เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นระบบการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น จึงต้องอยู่ในการก ากับดูแล

โดยรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และรัฐบาลมอบอ านาจหน้าที่ให้จังหวัด

ก ากับดูแลแทน ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. การควบคุมโดยจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีอ านาจหน้าที่ควบคุม 

ดูแลการปฏิบัติราชการของเมอืงพัทยา โดยผูว้่าฯ มีอ านาจสั่งสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ของเมอืงพัทยาได้ 

๒. การควบคุมกระทรวงมหาดไทย หมายถึง กระทรวงมหาดไทยควบคุมการบริหาร

ราชการเมืองพัทยา โดยด าเนินการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนไปถึงรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย  

ซึ่งค าแนะน าของผู้วา่ราชการจังหวัดชลบุรีมีอ านาจยุบสภาเมืองพัทยาเพื่อให้มกีารเลือกตั้งใหม่ได้ 

   การควบคุมการบริหารราชการเมอืงพัทยาดังกล่าว เป็นไปตามลักษณะของการควบคุม

ภายในการปกครองท้องถิ่นทั่วไป 
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๖ 
 
 

ค าขวัญ 

เมืองท่องเที่ยวทันสมัย หลากหลายอารยธรรม ชื่นฉ่ าเสียงดนตรี ประเพณีวันไหล 

มากมายการกีฬา 
 

ภารกิจหลัก 

๑. ด้านการท่องเที่ยว  

๒. ด้านสิ่งแวดล้อม 

๓. ด้านคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคม  

๔. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 

นโยบายบรหิารราชการเมืองพัทยา  “พัทยาสมดุล..สู่พัทยายั่งยืน” 

  ๕ หลัก ๗ สร้าง ๑๓ ยุทธศาสตร ์๔ กลุ่มนโยบาย 

กลุ่มนโยบายที่ ๑   ด้านเศรษฐกิจ  

การท่องเที่ยวและธุรกิจ THE CITY OF OPPORTUNITY 

๑.๑ ร่วมขับเคลื่อน PATTAYA CITY… DEFINITELY MORE 

๑.๒ มีมหกรรม มีการจัดการที่ด ีมีนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีรายได้ ค้าขายคล่อง 

๑.๓ คนว่างงาน ค้าขายไม่วา่งมอื 

๑.๔ แหลง่สรา้งรายได้ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ที่ท ามาค้าขายชาวพัทยา – เกาะล้าน 

๑.๕ บริการด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการลงทุน 

๑.๖ เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมกับพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 

๑.๗ ร่วมวางแผนจราจรวันนี้สู ่๑๐ ปีขา้งหน้า อย่างยั่งยืน 

๑.๘ พัทยาผ่านตลอด การจราจรคล่องตัว 

๑.๙ ร่วมสรา้งความตระหนักและจติส านึกทางภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

กลุ่มนโยบายที่ ๒   ด้านสังคม  

สังคมแห่งความสงบสุข ปลอดภัย THE BENEFIT SOCIETY 

๒.๑ เมืองพัทยาต้องโปร่งใส ขยายบทบาท การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมมือ ร่วมใจ  

อย่างตอ่เนื่อง 

๒.๒ พูดอ่านเขียน อย่างน้อย ๒ ภาษา ขยายช้ันเรียนมัธยมปลาย เรียนรู้เสริมรายได้ 

เปิดประตูความฝัน PATTAYA ACADEMY 

๒.๓ เมืองพัทยาสงบปลอดภัย ทั้งในและนอกบ้าน ๒๔ ช่ัวโมง 

๒.๔ PATTAYA TEAM เราพรอ้มสู้..ขอดูแลตลอดไป พัฒนาใหด้ีขึ้นโดยตลอด 
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๗ 
 

๒.๕ โครงการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ๒๐,๐๐๐ เตียง คุณภาพมาตรฐาน..ราคารัฐบาล 

๒.๖ ประปาสะอาด ไหลแรง แก้ปัญหาไฟตก ถนนเรียบได้ถูกใจ สาธารณูปโภคทั่วถึง 

๒.๗ ร่วมสรา้งบ้านมั่นคง บ้าที่อบอุ่นของสมาชิก..ด้วยกันต่อไป 

๒.๘ PATTAYA TEAM “NEXT GEN” พัฒนาการขั้นถัดไปอีกก้าวของ..ขั้นเตรียมพร้อม

แหง่พัทยา ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยสาธารณะระดับสากล 

๒.๙ ขับเคลื่อนพัทยาให้เป็นเลิศดา้นสวัสดิการและบริการชุมชน 

๒.๑๐ สังคมพัฒนา ลูกหลาน ร้านค้า กีฬาพาเจริญ 

กลุ่มนโยบายที่ ๓   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

การท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงามสีเขียว THE GREEN TOURISM DESTINATION 

๓.๑ รวมใจชาวพัทยา..พากัน GO GREEN “รักษ์โลก” ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

และอนุรักษ์พลังงานอย่างรูคุ้ณค่า 

๓.๒ ธรรมชาติ หาดสวย น้ าใส สงบ ปลอดภัย คืนใหท้ะเลพัทยา (Good Beach) 

๓.๓ ลอกท่อสม่ าเสมอ สร้างอุโมงค์ระบายน้ า ขยายท่อให้เพียงพอ บริหารจัดการ

แก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างยั่งยืน 

๓.๔ ทิง้สะดวก หน้าบ้านสะอาด ขยะ ๓๕๐ ตัน/วันเก็บหมดทุกวัน 

๓.๕ ร่วมเป็นหูเป็นตา พัทยาสะอาด น่าอยู่ น่ามอง 

๓.๖ เพิ่มขีดความสามารถการบ าบัดน้ าเสีย 

กลุ่มนโยบายที่ ๔   ด้านวัฒนธรรม  

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE HISTORIC CORE  

& UNPARALLEL CULTURE 

๔.๑ PATTAYA HISTORIC CORE 2310 ร่วมเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

และความร่วมสมัย..สูศู่นย์รวมใจของเรา..ของคนทั้งโลก 

๔.๒ VALUE CREATION สร้างรายได้จากภูมิปัญญา สร้างคุณค่าศลิปวัฒนธรรม 

๔.๓ PATTAYA IMAGINATION HUB เมอืงแหง่ศาสตร์และจนิตนาการสร้างสรรค์..ของเรา 

๔.๔ สร้างสรรคอ์ารยธรรมที่ดีงาม สู่วิถีชีวติและสังคมคุณภาพ 
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๘ 

 

เทคโนโลยีกับการบูรณาการการท างาน 

             เมืองพัทยาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและรองรับ

การบริหารจัดการของเมืองพัทยา 

             ศูนย์สั่ งการและควบคุมเมืองพัทยา 

ภาย ใต้ ก ารก ากั บดู แลของส่ วน เทค โน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักยุทธศาสตร์ 

และงบประมาณ เป็นศูนย์กลางในการสั่งการ 

และควบคุ มบริหารจั ดการด้ าน เทค โน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยา  

โดยมีหนา้ที่หลัก ดังนี้ 

 

๑. การบูรณาการห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยา เพื่อรองรับการบริหารงาน 

และสั่งการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมอืงพัทยา 

๒. การควบคุมการท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ  

ของเมอืงพัทยา ประกอบด้วย 

๒.๑ ระบบโครงขา่ยสื่อสารข้อมูล 

เมืองพัทยาได้ด าเนินการติดตั้งโครงข่ายสายใยแก้วน าแสง และเครือข่าย 

ไร้สาย ครอบคลุมเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อบริการเชื่อมต่อและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

บริหารจัดการใหเ้มืองพัทยาสามารถใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ สังกัดเมืองพัทยา

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๒ ระบบงานด้านบริการสารสนเทศ 

ระบบงานด้านบริการสารสนเทศของเมืองพัทยา เป็นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS 

๒.๓ ระบบงานด้านการจัดการจราจรและขนส่ง  

ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ จัดการด้วยระบบการจัดการ

จราจรพื้นที่ Area Traffic Control ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมตอ่ทุกทางแยก ตรวจสอบปริมาณ

การจราจรด้วยกล้อง นับจ านวนรถและส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อประมวลผลและปรับสัญญาณไฟให้

เหมาะสมกับความหนาแนน่ของการจราจร ให้สัญญาณไฟเขียว – แดง ต่อเนื่องสัมพันธ์กันทุกทางแยก 
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๙ 

 

๒.๔ ระบบงานด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยาด าเนินการติดตั้งเพื่อการเฝูาระวัง 

รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันติดตั้งจ านวน ๑,๓๕๐ กล้อง และมี

เปูาหมายติดตั้งเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีศูนย์สั่งการและควบคุมเป็นศูนย์กลางใน

การควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และมีศูนย์ย่อยบริเวณแหล่งชุมชน และสถานศึกษาที่สามารถ

ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ 

  ๓. การให้บริการ Helpdesk Support ท าหน้าที่ตอบปัญหา บันทึกค าถาม ตลอดจน

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ระบบงาน รับปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ในขั้นต้น 

เพื่อประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบโดยตรง หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนนิการแก้ปัญหา 
 

สิ่งท่ีได้รับจากการเยี่ยมชม ดูงาน 

  - บุคลากรได้รับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเมืองพัทยา รูปแบบการ

ปกครองของเมืองพัทยา (การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) นโยบายการบริหาราชการเมืองพัทยา  

การบริหารจัดการและการด าเนินงานของเมืองพัทยามีลักษณะคล้ายกับส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นที่ต้องปฏิบัติงานและประสานการท างานร่วมกับผู้บริหารฝุายการเมือง  

ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ต้องมีการอ้างองิขอ้กฎหมาย  

- บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ที่เกิดจาก

ประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้อื่นที่เป็นมุมมองใหม่ ๆ ในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์แนวคิด หรอืมุมมองๆ ต่างกันร่วมกัน 

  

 

 

 

   

 

 

 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐ 
การเยี่ยมชม ศกึษาดูงาน เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร (HTMS Chakri Naruebet : CVH-911)  

กองเรือยุทธการ อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี  
 

 เรือหลวงจักรีนฤเบศร (อังกฤษ: HTMS Chakri 

Naruebet; : CVH-911) เป็นเรอืธงและเรอืบรรทกุอากาศยาน

ล าแรกและล าเดียวของราชนาวีไทย ประจ าการในส่วน

ก าลังรบของกองทัพเรือ เป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศ

สเปน โดยน าแบบมาจากเรือ  ปรินซีเปเดอัสตูเรียส 

(Principe de Asturias) ของกองทัพเรือสเปน โดยปรับปรุง

ระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุมการบิน ระบบอาวุธ  

และลดระวางขับน้ าลงเหลือสองในสาม ขึ้นระวางประจ าการเมื่อ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ใช้งาน

ปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ าไทยทั้งฝัง่อ่าวไทยและฝัง่ทะเลอันดามัน 

 

ความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เกิดพายุไต้ฝุุนเกย์ในอ่าวไทย

บริ เวณจังหวัด ชุมพร  กองทัพเรือได้รับมอบหมาย 

ให้ท าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล  

ซึ่งทางกองทัพได้ใช้เรือและอากาศยานในการค้นหา 

และช่วยเหลือผูป้ระสบภัย แต่ประสบปัญหาคือเรือขนาดใหญ่

ที่สุดที่กองทัพเรือมีอยู่ขณะนั้นไม่สามารถทนสภาพ 

ทะเลได้ ท าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระท าได้ 

ด้วยความยากล าบาก การมีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถใช้ในการค้นหาและให้การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและทันการ และหากว่ามี เฮลิคอปเตอร์ประจ าการบนเรือ

จะช่วยขยายพื้นที่ในการลาดตระเวนและระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้

สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมาย และคณะรัฐมนตรีของไทยได้มีมติเมื่อ  ๑๗ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล  

ลงนามโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลสเปนในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535


การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑ 
เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้เริ่มสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และท าพิธีปล่อยเรือ 

ลงน้ าในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จไปท าพิธี 

ได้มีการทดลองแล่นเรือร่วมกับกองทัพเรือสเปนที่โรต้า (Rota) ประเทศสเปน รับมอบเรือและขึ้นระวาง

ประจ าการเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีพลเรือเอก วิจิตร ช านาญการณ์ เป็นผู้รับมอบ 

เรอืได้รับหมายเลข ๙๑๑ และเรือได้เข้าประจ าการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเจิมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

เพื่อความเป็นสิริมงคล 

กองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ล านี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล  

แก่กองทัพเรือและเป็นขวัญก าลังใจแก่ก าลังพลประจ าเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือหลวงล านี้ว่า เรือหลวงจักรีนฤเบศร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์

จักร ีและใช้ค าขวัญว่า ครองเวหา ครองนท ีจักรนีฤเบศร 

ภายในเรือ 

ภายในเรือจักรีนฤเบศร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ทั้งส่วนที่ใช้ปฏิบัติงาน และห้องพัก  

รวมกว่า ๖๐๐ ห้อง โดยมีส่วนหลักๆ ดังนี้ สะพานเดินเรือซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของเรือ 

หอบังคับการบิน ห้องควบคุมการจราจรทางอากาศ ห้องอุตุนิยมวิทยา ห้องควบคุมดาดฟูาบิน  

หอ้งบรรยายสรุปการบิน หอ้งศูนย์ยุทธการ และหอ้งครัว 

โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลในเรือหลวงจักรีนฤเบศร มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดูแล 

ด้านการสุขาภิบาลหน่วยเรือ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ก าลังพลของเรือและจัดก าลังพล

ช่วยเหลือหน่วยอื่นๆ ที่จัดขึ้นในกรณีพิเศษ ห้องรักษาพยาบาลประกอบด้วย ห้องตรวจโรค ห้องผ่าตัด 

หอ้งเอกซ์เรย์ และห้องทันตกรรม ห้องผู้ปุวยสามารถรองรับผู้ปุวยได้ จ านวน ๑๕ เตียง ห้องผู้ประสบภัย 

สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ จ านวน ๒๖ เตียง 

ภารกิจ 

เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นเรือบรรทุก

เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ ล าแรกในภูมิภาค

เอเ ชียตะวั นออกเฉี ยงใต้  มี ระวางขั บน้ า   

๑๑,๕๔๔ ตัน สามารถทนต่อคลื่นลมรุนแรงได้

ในระดับ ๙ ซึ่งคลื่นมีความสูง ๑๓.๘ เมตร  

ท าให้เรือสามารถท าหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการ

ในทะเลต่อระยะท าการของอากาศยาน  

และเป็นเรือรบปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและปกปูองอธิปไตยของชาติ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1


การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒ 
 

ภารกิจในอดีตในการช่วยเหลือประชาชน 

เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้ช่วยเหลือประชาชน 

ในเหตุการณ์ตา่ง ๆ ดังนี้ 

พายุไต้ฝุ่นซีตาห์  

ที่จังหวัดชุมพร เรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้ไปยังพื้นที่ประสบภัย และด าเนินการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ติดอยู่ตามต าบลที่ตา่งๆ เนื่องจากระดับน้ าท่วมสูงจนการช่วยเหลือทางบกไม่สามารถเข้าถึง

พื้นที่ประสบภัยได้ การด าเนินการเบื้องต้น คือ การใช้เฮลิคอปเตอร์จากเรือ น าอาหารที่ประกอบ

เรียบร้อยแลว้รวมทั้งน้ าดื่มไปแจกจา่ยใหก้ับประชาชนที่ติดอยู่ตามต าบลที่ตา่งๆ การช่วยเหลือเบือ้งตน้ 

พายุไต้ฝุ่นลินดา  

เรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้ออกเรือเพื่อให้การช่วยเหลือเรือประมงในทะเล ที่ประสบภัย

จากพายุไต้ฝุ่นลินดาโดยลาดตระเวนจากสัตหีบไปยังเกาะกูด จังหวัดตราดจนถึงจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

เหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสงขลา 

กองทัพเรือก าหนดให้เรอืหลวงจักรีนฤเบศร ออกเรอืเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ าท่วมที่จังหวัดสงขลา ปฏิบัติการโดยใช้การบิน และส่งชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมเรือยางล าเลียง 

เอาอาหารและสิ่งของจ าเป็นมอบแก่ผูป้ระสบภัย 

เหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงพนมเปญ 

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงพนมเปญ และมีชาวกัมพูชาเผาสถานเอกอัครราชทูตไทย

ประจ ากรุงพนมเปญได้รับความเสียหาย มีการเตรียมพร้อมในการอพยพประชาชนชาวไทยในกัมพูชา  

ให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยในเบื้องต้นรัฐบาลมอบหมายให้ กองทัพเรือจัดเตรียมสิ่งอ านวย  

ความสะดวกของสนามบินอู่ตะเภา โดยการปฏิบัติพิเศษนี้ เป็นการปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนการอพยพ 

และเตรียมพร้อมปฏิบัติการในการใช้ก าลังทางทหารต่อกัมพูชา หากมีความผิดพลาดตามแผน  

การอพยพ 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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๑๓ 
 

ภัยพิบัติคลื่นสึนามิ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ โดยกองเรือ

ยุทธการจัดตั้งหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ซึ่งประกอบด้วยเรือหลวงจักรีนฤเบศร   เรือหลวง

นเรศวรและชุดแพทย์เคลื่อนที่  โดยมีภารกิจหลักคือ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้การ

รักษาพยาบาล บริเวณเกาะต่างๆ และพื้นที่ทะเลด้านใต้ของเกาะภูเก็ต และเก็บกู้ศพและล าเลียงศพ 

จากเกาะพีพีดอน  

เหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี (เกาะเต่า) 

กองทัพเรือได้จัดตั้งหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ 

เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยสั่งการให้ เรือหลวงจักรีนฤเบศร  พร้อมด้วย

อากาศยาน ร.ล.สุโขทัย และเรือของกองทัพเรืออีกหลายล า ออกเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยที่ตดิค้างบนเกาะเต่า โดยล าเลียงผู้ประสบภัยเดินทางมายังท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุร ี

กิจกรรมการเยี่ยมชม ดูงานเรอืหลวงจักรีนฤเบศร 

 ร.อ. อารีย์ บุญล้อมรักษ์ นายทหารประจ า

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมคณะ ได้น าคณะ

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับฟัง

การบรรยายโดยให้รับชมวิดีทัศน์ แนะน าความเป็นมา

ของเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร หลังจากนั้นได้พาคณะ

เยี่ยมชมบริเวณดาดฟูาของเรอื เพื่อชมทิวทัศน์บริเวณ

โดยรอบ และได้บรรยายถึงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ การบังคับ

การกองเรือโดยเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ในฐานะเรือธง ในการปฏิบัติตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย หลังจากนั้นได้พาคณะเข้าชมภายในตัวเรือ โดยพาเยี่ยมชมบริเวณโรงพยาบาลของเรือ  

ซึ่งมีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดูแลด้านการสุขาภิบาลหน่วยเรือ และให้การช่วยเหลือ  

ด้านการแพทย์แก่ก าลังพลของเรอืและจัดก าลังพลช่วยเหลือหน่วยอื่นๆ 

 ทั้งนี้ ร.อ.อารีย์ บุญล้อมรักษ์ ได้บรรยายถึง

ขั้นตอน กระบวนการในการเดินเรือเพื่อออกปฏิบัติ

หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะกรณี

ที่ออกปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทางทะเล โดยกองเรือจะได้รับค าสั่ง เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจต่างๆ หลังจากนั้นทีมงานจะระดมพล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
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๑๔ 
 

 

เพื่อวิเคราะห์ วางแผนในการปฏิบัติภารกิจ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม  

ทั้งทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ เสบียงอาหาร เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทหารประจ าการเรือมีการเตรียมพร้อม เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทุกเมื่อ  

ซึ่งการเรียกรวมพลและเตรียมความพร้อมของเรือในทุกด้าน เพื่อที่จะออกปฏิบัติภารกิจ ใช้เวลา  

อย่างนอ้ยไม่เกิน 2 วัน   

นอกจากนี้การบริหารจัดการของเรืองหลวงฯ มีการตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องมือ และมีการ

ฝกึซ้อมก าลังพลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติภารกิจ  

 

สิ่งท่ีได้รับจากการเยี่ยมชม ดูงาน 

 จากการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมการ

ในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทางทะเล ของเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ท าให้

ได้รับสาระส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่า  

ก่อนการปฏิบัติภารกิจจ าเป็นต้องมีการวางแผน 

ที่ละเอียด รอบคอบ วิเคราะห์สถานการณ์รอบด้าน 

และต้องมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผน เตรียมการ จึงมีความส าคัญในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ประสบความส าเร็จ เกิดความคุ้มค่าและสร้างประโยชนใ์ห้กับหนว่ยงานและส่วนราชการ 

นอกจากนี ้ยังได้ข้อคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ซึ่งในการท างานหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ  

จ าเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ จ าแนกเหตุการณ์ สถานการณ์ ความเป็นจริง เพื่อใช้ประกอบ  

การด าเนินการวางแผนในการปฏิบัติงาน หากบุคลากรของหน่วยงานสามารถคิดวิเคราะห์ สถานการณ์

ได้ละเอียดรอบคอบทุกด้าน ก็จะท าให้การปฏิบัติภารกิจมีความส าเร็จสูง และน าไปสู่การพัฒนา

องค์การในล าดับต่อไป  

 

 

 

 

 
 

 

 

  



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๕ 
 

 

 

 

ฝกึอบรม ฝึกปฏบิัติ 
 

 

 

 

การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การบรรยายพิ เศษในหัวข้อ “องค์ความรู้ ของการบริหารจัดการงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ” โดย นาวาตรี ปรีชา  ทองอ าภา ซึ่งมีการแนะน าเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการ เทคนิค 

และวิธีการในการท างานให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร 

โดยปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

๑. การวางแผน (Plan) การท างาน 

๒. การลงมือท า (Do) 

๓. ตรวจสอบ งาน (Check) 

๔. การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act) 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากที่ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

และการขับเคลื่อนการท างานภายในหน่วยงานหรือองค์กรจากวิทยากรและคณะฯ แล้ว บุคลากร สร. 

ได้รับความรูด้ังนี้ 

 ๑. กระบวนการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ เพื่อก าหนดว่าใครท า (Who)  

ท าอะไร (What) ท าที่ไหน (Where) ท าเมื่อไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้

งบประมาณเท่าไหร่ (How much) เพื่อให้การท างานบรรลุเปูาหมายขององค์กร 

 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๖ 
 

 ๒. การลงมือปฏิบัติงาน (ท างาน) ตามล าดับ ขั้นตอน ด้วยการเตรียมความพร้อม 

ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่ส าเร็จ ลุล่วง ด้วยดี 

 ๓. การรับทราบความส าเร็จในการท างานว่าต้องประกอบด้วยการควบคุม  

การตรวจสอบการท างานในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการรับทราบความส าเร็จของการท างานในแต่ละระดับ 

ซึ่งในการตรวจสอบนั้นนอกจากผู้บริหารหรอืหัวหนา้งานแลว้ ตัวผู้ปฏิบัติงานก็สามารถตรวจสอบตนเอง

ในการท างานได้เช่นกัน  

 ๔. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผน 

วิธีการปฏิบัติท างาน วิธีการติดต่อประสานงานกับบุคคล และวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

กับเพื่อนรว่มงาน เพื่อให้การท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 

 หลังจากการรับฟังการบรรยายพิเศษแล้ว มีการแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน  

เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติและการระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ แบ่งเป็นทั้งหมด ๔ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม

จะมีวทิยากรประจ ากลุ่มท าหน้าที่คอยแนะน า ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ ๑ การเสริมสร้าง (Team Work)                                                

วิทยากร นาวาตรปีรีชา  ทองอ าภา และ                                 

นาวาโทสุรพล  บุญเรอืง 

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๗ 
 

กลุ่มที่ ๒ การคิดอย่างเป็นระบบ (Thinking System)                                                

วิทยากร พันจ่าเอกประจักษ์  รัสดดีวง และ                                 

พันจ่าเอกประจักษ์  นกยูงทอง 

 

        
 

กลุ่มที่ ๓ การต่อยอดองค์ความรู้ (Knowledge)                                                

วิทยากร จา่เอกไพรัตน์ อินทร์เอี่ยม และ                                 

จา่เอกนิธิภูมิ  รอดบ ารุง 

 

             

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๘ 
 

 

กลุ่มที่ ๔ การสร้างเครอืข่ายอย่างต่อเน่ือง (Network)                                                

วิทยากร จา่เอกสัญญา  สนธิ และ                                 

พันจ่าเอกสุวัฒน์  พันธ์ประสิทธิเวช 

 

            
 

            
 

 

ความรู้และเทคนิคการคิดวิเคราะห์ 

 กลุ่มงานต่างๆ ในส านักงานรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มงานประสานการเมือง กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป กลุ่มงานช่วยอ านวยการ และกลุ่มงานสนับสุนน ได้น าเสนอความคิดเห็นการพัฒนากระบวนการ

ท างานในกลุ่มงานของตนเองด้วยการใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ และมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการ

ท างานรว่มกัน (โดยมีวิทยากรคอยแนะน า) ซึ่งได้รับทักษะการคิดขัน้พืน้ฐานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

๑. ทักษะการสื่อสาร  
 

 

         

 

 

 

-ทักษะการฟัง  -ทักษะการใช้ความรู้                             
-ทักษะการจ า  -ทักษะการอธิบาย                 
-ทักษะการอ่าน  -ทักษะการรับรู้  
-ทักษะการบรรยาย -ทักษะการพูด 
-ทักษะการเขียน  -ทักษะการแสดงออก 
 

 

 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๙ 

-ทักษะด้านการสังเกต  
-ทักษะการส ารวจ   
-ทักษะการจ าแนกความแตกต่าง   
-ทักษะการจัดล าดับ 
-ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
-ทักษะการเปรียบเทียบ 
-ทักษะการจัดหมวดหมู่    
-ทักษะการเชื่อมโยง   
-ทักษะการใช้เหตุผล                                                                                   
  
 
 

 

 

 

                                                               

                                                                                                            

          

 

 

 

 

 

 

 

๒. ทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป  
 

                                                                                             

                                                                

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ทักษะการคิดชั้นสูง 

 

 

 

 

  

 

-ทักษะการวิเคราะห์  -ทักษะการผสมผสาน 
-ทักษะการจัดระบบ  -ทักษะการสร้าง  
-ทักษะการจัดโครงสร้าง  -ทักษะการหาแบบแผน 
-ทักษะการท านาย  -ทักษะการประยุกต์ 

 
 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๐ 
 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

   

 

จากการรับฟังการบรรยายและท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันของบุคลากรส านักงาน

รัฐมนตรีเกี่ยวกับ “เทคนิคการคิดวิเคราะห์” และวิธีการพัฒนาตนเองในการท างานของกลุ่มงานต่างๆ 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 

๑. ทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน วิเคราะห ์การน าไปประยุกต์ใช ้ฯลฯ  

๒. ทักษะในการตดิต่อสื่อสาร การประสานการท างานรว่มกันใหป้ระสบความส าเร็จ 

๓. ทักษะการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 

๔. วิธีการคิดวิเคราะหห์าความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง และการเชื่อมโยงกัน 

๕. การใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 

๖. การช่วยเหลือ แบ่งปัน และการเสียสละในการท างานรว่มกัน 

๗. สัมพันธภาพที่ดรีะหว่างบุคคล ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

 

 

 

                                                              



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๑ 
 

 

 

บรรยายพเิศษ 
 

 

การพัฒนาองค์การ : OD (Organization Development) 

 

โดย นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศริิ   

นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

  ท าไมต้องมีการพัฒนาองค์การ 

 ผูร้ับบริการ   

 สภาวการณ์ของคู่แขง่ 

 สถานการณค์วามเปลี่ยนแปลงทางสังคม/โลก  

องค์กรจงึจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์ ต้องมีการแสวงหาความคิดใหม่  

ความรูใ้หม่ วิธีการใหม่ เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ 

 สร้างระบบ/ปรับระบบ ในสายงาน  โครงสร้างในสายการท างาน 

 แก้ไขปัญหา/ยกระดับ พัฒนาร่วมกัน  

การพัฒนาองค์การ คอือะไร.. 

 ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน 

 กระบวนการปรับปรุงองค์กรใหน้ าสู่สภาวะใหมท่ี่ดกีว่าเดิม 

 กระบวนการปรับปรุงประสทิธิภาพองค์กรอย่างเป็นระบบเชงิวิทยาศาสตร์  

หลักการ/กระบวนการพัฒนาองค์การ 

 ก าหนดเปูาหมาย 

 เข้าใจสถานการณ ์

 ปรับปรุงความสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร เครอืข่ายการท างาน  

 ทุกคนมสี่วนรว่ม 

 การเชื่อมโยง 

 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๒ 
 

การท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
 

โดย นางสาวนงศลิิน ี โมสิกะ   

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนเชี่ยวชาญ  

ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 การท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

 มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์   

 ปรับโครงสรา้งให้กระชับ 

 พัฒนาองค์การอย่างตอ่เนื่อง 

 มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม 

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรคข์องเจา้หนา้ที่   

 ความรว่มมอืร่วมใจ 

 พฤติกรรมพิเศษ  เป็นปัจจัยที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ 

๑. การให้ความช่วยเหลือ เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ตอ่ผูร้่วมงาน 

๒. การมีส่วนร่วม  มีส่วนร่วมกับงานขององค์การ ร่วมกิจกรรม แบ่งปันข้อมูล 

เสนอความคิดเห็น 

๓. การให้ความร่วมมือ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่องค์กรก าหนดไว้ ตรงต่อเวลา 

ท างานตามหนา้ที่ 

๔. ความส านึกในหน้าที่  ท างานตามกรอบงาน ไม่ขาดงาน ตรงต่อเวลา ดูแล

สมบัติของทางราชการ 

๕. การค านึงถึงผู้อื่น การมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในองค์กร  

มีความเห็นอกเห็นใจ ปูองกันไม่ใหเ้กิดปัญหาในหน่วยงาน 

๖. ความภักดี ภักดีตอ่องค์กร ภักดีตอ่ผู้น าองค์กร ร่วมรับผดิชอบ มีความผูกพัน 

๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  หาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ปรับปรุงการ

ท างาน คิดนอกกรอบ 

๘. ความมนี้ าใจนักกีฬา  อดทน อดกลั้น จากความเครียด อุปสรรค 

๙. ความสุภาพอ่อนนอ้ม ทักทายกัน การแสดงออกถึงความเคารพผูอ้ื่น 

๑๐. การพัฒนาตัวเอง หาความรู้ อบรม เพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



การสง่เสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๓ 
 

นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ  

หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

 

                    กล่าวปิดการจัดกิจกรรม 

ขอบคุณและชื่นชมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี

ที่ร่วมแรงร่วมใจท าให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ประสบความส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

เราจะรักและสามัคคี  ร่ วมแรงร่วมใจกัน

ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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