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รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 

ส านักงาน ก.ค.ศ.

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1.1 การจัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับ

บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีให้บริการ

    0.0450     0.0450

กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าระบบพัฒนาบุคลากร

1.1 การพัฒนาทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 (IDP)

1.2 การพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน 

(TRM : training road map)

1.3 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

1.4 การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากร

0.1162    0.6594    0.7094    2.0750    

0.1162    0.7044    0.7544    2.0750    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

ของต าแหน่งและสามารถขับเคล่ือน

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย มีทักษะสมรรถนะ และ

ศักยภาพในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

จ านวนบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนา

รวมท้ังส้ิน
3.6500                                                     

สล. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเครือข่าย

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าเอกสาร

เพ่ือการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ

    0.1250     0.1250

กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าส่ือวีดิทัศน์/คลิปส้ัน     0.1427     0.1427     0.1427

กิจกรรมท่ี 3 การจัดท าส่ือสังคมออนไลน์ 

(social media)

    0.1600     0.1600     0.1600

กิจกรรมท่ี 4 การจัดท าอินโฟกราฟิก/

ภาพเคล่ือนไหว

    0.0500     0.0500     0.0500

กิจกรรมท่ี 5 การจัดนิทรรศการ     0.0950
กิจกรรมท่ี 6 วารสารข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ (e-Book) 
(งบค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน ก.ค.ศ.)

กิจกรรมท่ี 7 การจัดประชุมสัมมนาเครือข่าย
เพ่ือการประชาสัมพันธ์

    0.1963     0.0999     0.1286     0.0973

0.4813    0.5776    0.4812    0.3850    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์

รูปแบบหนังสือแนะน าหน่วยงานและ

บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ.

2. ส่ือวีดิทัศน์/คลิปส้ัน (DVD/VCD/CD)

3. ส่ือสังคมออนไลน์ (social media)

4. อินโฟกราฟฟิก/ภาพเคล่ือนไหว

5. การจัดประชุมสัมมนาเครือข่าย

เพ่ือการประชาสัมพันธ์

6. นิทรรศการเก่ียวกับการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

หรือนิทรรศการร่วมกับกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง

7. วารสารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงาน

ของ ก.ค.ศ. ผ่านช่องทาง

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

ได้อย่างหลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย เช่น 

ส่ือออนไลน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

มีทัศนคติเชิงบวกเก่ียวกับการสร้าง

การรับรู้ของส านักงาน ก.ค.ศ.

3. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษา 

และสาธารณชนรู้จัก ยอมรับ และ
เข้าใจ รวมถึงให้ความส าคัญในบทบาท

หน้าท่ีเร่ืองการบริหาร

งานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ.

4. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และสาธารณชนท่ัวไป

ได้รับทราบและรับรู้เก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

5. การด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ.

 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ยุค Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0) 

และนโยบายเร่งด่วน ข้อท่ี 7 

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์

รูปแบบหนังสือ จ านวน 5,000 ชุด

2. การเผยแพร่วีดิทัศน์/คลิปส้ัน 

(DVD/VCD/CD) จ านวน 5 เร่ือง

3. การเผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์ 

(social media) จ านวน 24 คร้ัง

4. อินโฟกราฟิก/ภาพเคล่ือนไหว

เพ่ือการส่ือสาร จ านวน 10 เร่ือง

5. ประชุมสัมมนาเครือข่ายเพ่ือ

การประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คร้ัง
6. นิทรรศการ จ านวน 1 คร้ัง

7. วารสารข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (e-Book) 

จ านวน 4 ฉบับ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการจัดท า

ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

รวมท้ังส้ิน
1.9250                                                  

สล. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

การด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ.

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    0.0153     0.0305     0.0153

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท ารายงานประจ าปีเก่ียวกับการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

0.0857    0.2543    

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2566 ของส านักงาน ก.ค.ศ.

0.0152    0.0838    

0.1010    0.3000           -    0.0990    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ค าของบประมาณรายจ่ายและ

เอกสารประกอบค าช้ีแจงฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานประจ าปีเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

3. แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของส านักงาน ก.ค.ศ.

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

การด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. 

สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติตาม

องค์ประกอบและปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่า

ของประเทศไทย และสนับสนุนให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับจัดสรร

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

2. รายงานประจ าปีเก่ียวกับ

การด าเนินงานด้านการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

ระบบการวางแผน การงบประมาณ 

และการติดตามประเมินผลของ

ส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถสนับสนุน

การบริหารงานของส านักงาน ก.ค.ศ. 

ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

รวมท้ังส้ิน
0.5000                                                     

สล. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการจัดท าข้อก าหนดและเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ก.ค.ศ.

ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าข้อก าหนดประกอบ

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ....

    0.0549     0.0549

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบ

ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ... และระบบทะเบียน

ประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(CMSS) ให้กับส่วนราชการ ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

0.0378    

0.0549    0.0927           -           -    

QW3

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ข้อก าหนดประกอบระเบียบ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

2. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบ

ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และ

ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (CMSS) 

ให้กับส่วนราชการ ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู้

ความเข้าใจสามารถด าเนินการจัดท า

ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. ข้อก าหนดประกอบระเบียบ ก.ค.ศ.

 ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. .... ครบตามท่ี ก.ค.ศ. 

ก าหนด

 2. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย

ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

และระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (CMSS)

 จ านวน 3 คร้ัง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มีผลการทดสอบหลังจากเข้าร่วม

ประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของคะแนนรวม

รวมท้ังส้ิน
0.1476                                                  

ภต. 6 20 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนารูปแบบค าส่ัง

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

    0.0732     0.0366

0.0732    0.0366           -           -    

QW3

กิจกรรม พัฒนารูปแบบค าส่ังการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

รูปแบบค าส่ังการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

รูปแบบค าส่ังการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อ้างอิงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ีเก่ียวข้องได้ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน

และรูปแบบเดียวกัน สามารถน าไป

ปฏิบัติได้

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

รูปแบบค าส่ังการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ค าส่ัง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การออกค าส่ังการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความพึงพอใจ

ในระดับมากข้ึนไป

รวมท้ังส้ิน
0.1098                                                  

ภต. 6 20 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

และการให้บริการงานบุคคลผ่านระบบดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพ่ิมเติมและทดแทน (งบลงทุน 984,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคล

เพ่ือให้บริการงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(งบลงทุน 1,476,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารงานบุคคล

0.5000    

กิจกรรมท่ี 4 ช้ีแจงและฝึกปฏิบัติการ

ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารงานบุคคล

0.6000    0.6000    0.6000    

0.6000    1.1000    0.6000           -    

QW3

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. รายงานการตรวจสอบความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการบริหารงานบุคคล

2. การช้ีแจงและฝึกปฏิบัติการ

ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารงานบุคคล

3. การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ และสแกนเนอร์ เพ่ิมเติม

และทดแทน

4. ระบบตรวจสอบค าส่ังให้มีและ

เล่ือนวิทยฐานะแบบมีเง่ือนไข 
ระบบเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และ

เว็บไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ.

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการบริหารงานบุคคล
ให้ได้มาตรฐานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์

2. ผู้แทนส่วนราชการและส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถใช้งาน

ระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารงานบุคคลได้
3. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน

4. การออกค าส่ังให้มีและเล่ือน

วิทยฐานะและการเล่ือนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ

ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์ระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารงานบุคคล จ านวน 1 ระบบ

2. ประชุมช้ีแจงและฝึกปฏิบัติการ

ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารงานบุคคล จ านวน 10 คร้ัง

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม

และทดแทน จ านวน 3 รายการ

4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนา 

จ านวน 3 ระบบ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. ผู้ใช้งานมีความเช่ือม่ันต่อระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
งานบุคคลมีความม่ันคงปลอดภัยไซ

เบอร์

2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้งาน

ระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารงานบุคคลได้

3. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน

4. ระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารงานบุคคลสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้

รวมท้ังส้ิน
2.3000                                                  

ภต. 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส
ท่ี 1

ไตรมาส
ท่ี 2

ไตรมาส
ท่ี 3

ไตรมาส
ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทย

ฐานะ และการประเมินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    0.2820     0.2820

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ

0.2500    0.2500    

กิจกรรมท่ี 3 การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการกรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

0.2480    

กิจกรรมท่ี 4 การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้าย/เปล่ียนต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

0.0827    0.0827    0.0827    

กิจกรรมท่ี 5 การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556

0.2200    0.2200    

0.8347    0.8347    0.3307           -    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการประเมินและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

2. มีฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ือมโยง
กับระบบ DPA
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด
4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
5. พิจารณาค าขอทบทวนคุณสมบัติ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 
13/2556 จ านวน 1,770 ราย
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิทย

ฐานะ สามารถพัฒนาตนเองและ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสามารถ

ด ารงไว้ซ่ึงความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญการหรือความเช่ียวชาญใน
ต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการ

บรรจุและแต่งต้ังผ่านการบังคับใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9 - ว 
12/2564 และการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
ประเมิน และผู้เก่ียวข้อง ด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ได้อย่างถูกต้อง

1.2 กรรมการประเมินและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ได้อย่างถูกต้อง
2. มีฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และน าไปเช่ือมโยงกับ

ระบบ DPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ท่ีเป็นไปตาม
มาตรา 55 วรรคสอง
4. มีการพิจารณาย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้
เหมาะสมกับบริบทการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และสอดคล้อง
กับภารกิจการจัดการเรียนการสอนใน

ปัจจุบัน
5. การด าเนินการวิเคราะห์และ
พิจารณาทบทวนค าขอทบทวน
คุณสมบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 13/2556 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. คู่มือการประเมินต าแหน่งและ

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับกรรมการ
ประเมิน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 

ต าแหน่ง
2. หลักสูตรการพัฒนากรรมการ
ประเมิน อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
และระบบ E - learning ส าหรับ
กรรมการประเมิน จ านวน 1 ระบบ
3. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการประเมิน 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยการจัด
ประชุมช้ีแจง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง
4. ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ีเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ 

จ านวน 1 ระบบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

6. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
7. การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 
13/2556 จ านวน 1,770 ราย

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการฯ 

และตัวช้ีวัดในการประเมิน 
เพ่ือน ามาจัดท าคู่มือการประเมิน
2. หลักสูตรการพัฒนากรรมการ

ประเมินผ่านระบบ E - learning 
มีเน้ือหาครอบคลุมหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ตัวช้ีวัด และแนวทาง

การประเมินและสามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวก

3. การจัดประชุมช้ีแจง เสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
กรรมการประเมิน และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง มีความชัดเจนและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
4. ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีถูกต้อง
 เป็นปัจจุบัน และน าไปเช่ือมโยงกับ

ระบบ DPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ระบบการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะ และบริบทของ
กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
6. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการระดมความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
ส านักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเก่ียวข้อง ในการพิจารณาทบทวน
คุณสมบัติของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 13/2556

รวมท้ังส้ิน
2.0000                                                    

ภว.1 , ภว.2 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์และ

วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2)

    0.5200

0.5200           -           -           -    

-

กิจกรรม การก าหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์

และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2)

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ระเบียบ/หลักเกณฑ์

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) 

มีความเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ไม่น้อยกว่า 

2 ระเบียบ/หลักเกณฑ์

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เก่ียวกับ

ความคิดเห็นของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.

ศ. ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ปัญหาข้อร้องเรียนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2)

2. ทบทวนวรรณกรรมในการวาง

รูปแบบการก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสีย
เก่ียวข้องร่วมประชุมระดม

ความคิดเห็น

รวมท้ังส้ิน
0.5200                                                  

ภค. 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การก าหนดและพัฒนาระเบียบ/

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

    0.1350     0.2025     0.1125

กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

1.6175    0.7125    

       -    0.1350    1.8200    0.8250    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการสรร

หาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามมาตรา 38 ยกเว้นต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค. (2) ให้สอดคล้องกับบริบทและ

ความต้องการของสถานศึกษาและมี

ความเหมาะสมเป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล 

2. การสรรหาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ 

ความสามารถท่ีจะพัฒนาการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ มีสมรรถนะทางการ

บริหารท่ีจะเป็นผู้น าทางการศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา มีบุคลิกเหมาะสม และมี

ภาวะผู้น าให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเป็นบุคคลท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพ

 สามารถขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 ยกเว้นต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ระเบียบ/

หลักเกณฑ์ ซ่ึง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบ

2. การสรรหาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

อย่างน้อย 1 คร้ัง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

การศึกษาสามารถน าหลักเกณฑ์และ

วิธีการไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

2. ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อหารือ

เก่ียวกับการด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ลดน้อยลง

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีผ่านการสรรหาตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด มี

คุณภาพตรงตามความต้องการ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

4. การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและถูกต้อง ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

รวมท้ังส้ิน
2.7800                                                  

ภบ. 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

การบริหารงานบุคคลส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม ประชุมสัมมนาผู้แทน

ส านักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ประชุมสัมมนาผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สามารถน าไป

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

ประชุมสัมมนาผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) มีความเข้มแข็ง สามารถน าไป

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับ

คุณภาพระบบการบริหารงานบุคคล

    0.4100

0.4100           -           -           -    

-

รวมท้ังส้ิน
0.4100                                                  

ภบ. 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการเสริมสร้างการมีวินัย

ทางการเงินและรณรงค์การด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

การมีวินัยทางการเงินและรณรงค์

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการมีวินัยทางการเงินและ

รณรงค์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการมีวินัยทางการเงินและ

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามา

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอด

ให้กับนักเรียนและชุมชนได้

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับการอบรมเสริมสร้าง

การมีวินัยทางการเงินและรณรงค์

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนน

หลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

ระดับความความพึงพอใจโดยรวมต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

การมีวินัยทางการเงินและรณรงค์

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

    0.9000     0.6000

       -    0.9000    0.6000           -    

-

รวมท้ังส้ิน
1.5000                                                     

ภท. 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบา

ยรัฐ

บาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
 ...

    0.4000

กิจกรรมท่ี 2 ทบทวน รวบรวมกฎหมายล าดับ

รอง และปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายล าดับรอง
 อันเน่ืองมาจากการทบทวนความเหมาะสม

ของกฎหมาย หรือท่ีได้รับผลกระทบจาก
การปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0.4000    

       -           -           -    0.8000    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน

และปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. .... จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง (จัดประชุม

ทางออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิสก์ 

(Zoom Cloud Meetings) หรือจัด
ประชุมแบบ On-site)

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
รวบรวมกฎหมายล าดับรอง

อันเน่ืองมาจากการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย หรือ

ท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง (จัดประชุมทางออนไลน์ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิสก์ (Zoom Cloud 
Meetings) หรือจัดประชุมแบบ 

On-site)
3. ร่างกฎหมายล าดับรองท่ีเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ได้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 เร่ือง
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวทางในการจัดท ากฎหมาย

ล าดับรองท่ีเก่ียวกับการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีบัญญัติ

ให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก

กฎหมายทุกห้าปีท่ีกฎหมายใช้บังคับ 
รวมท้ังนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ท่ีให้ส่วนราชการมีการทบทวนกฎหมาย 

3. ส านักงาน ก.ค.ศ. จัดท าร่างกฎหมาย

ล าดับรองตามข้อ 2 ท่ีได้ปรับปรุงและ
แก้ไขเพ่ิมเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
ท่ีเก่ียวข้อง หรือ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... ท่ีปรับปรุงแก้ไข

2. จ านวนกฎหมายล าดับรอง
อันเน่ืองมาจากการทบทวน

ความเหมาะสมของกฎหมาย หรือ

ท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีจะต้อง

ปรับปรุงหรือแก้ไข
3. (ร่าง) กฎหมายล าดับรองท่ีเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. 
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปรับปรุงแก้ไขและ

มีกฎหมายล าดับรองออกบังคับใช้

โดยมีความเหมาะสม เป็นธรรม 
ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต
ตามกาลสมัยและวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีท่ีมีความเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

รวมท้ังส้ิน 0.8000                                                     

ภก. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

1.1 จัดประชุมจัดท าค าอธิบายประมวล

จริยธรรมฯ และแนวทางการปฏิบัติตนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.2 จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อม 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ประมวล

จริยธรรม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

    0.0480     0.3721

กิจกรรมท่ี 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า

แนวทาง(ร่าง)กระบวนการรักษาจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

1.1 จัดประชุมจัดท าแนวทาง (ร่าง) 

กระบวนการรักษาจริยธรรมข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

1.2 จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการจัดท า (ร่างสมบูรณ์แบบ) ประมวล
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา หลังจากท าประชาพิจารณ์

0.0480    0.3819    

0.0960    0.7540           -           -    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้แก่

ส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีหน้าท่ี

เก่ียวข้องในการบริหารงานบุคคล 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

2. (ร่าง) กระบวนการรักษาจริยธรรม 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ส่วนราชการท่ีบริหารและ

จัดการศึกษา รับทราบและถือปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโดยท่ัวกัน

2. ได้ (ร่าง) กระบวนการรักษา

จริยธรรม ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. ประชุม / VDO Conference 

เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวล

จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้แก่ส่วนราชการ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง

ในการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 1 คร้ัง

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทาง
 (ร่าง) กระบวนการรักษาจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง

3. แนวทาง (ร่าง) กระบวนการรักษา

จริยธรรม ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. ส่วนราชการท่ีบริหารและ

จัดการศึกษา มีความเข้าใจประมวล

จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สามารถน าไปเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ต่อไป

2. แนวทาง (ร่าง) กระบวนการรักษา

จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีมาตรฐานและ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน

ทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจัดท าประมวลจริยธรรม 
ข้อก าหนดจริยธรรมและกระบวนการ
รักษาจริยธรรมของหน่วยงานและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2563

รวมท้ังส้ิน
0.8500                                                  

ภม. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าค ารับรอง

การปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.ค.ศ.

    0.0629     0.0029     0.0227     0.1630

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ
0.0018    0.0558    

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม ประเมินผล และ

พัฒนากระบวนงาน ของส านักงาน ก.ค.ศ. 

โดยน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

0.0063    0.0263    

กิจกรรมท่ี 4 การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการส่งเสริมคุณธรรมให้บุคลากร 

ส านักงาน ก.ค.ศ.

0.0432    0.3652    

0.1061    0.3761    0.0490    0.2188    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ

ส านัก ของส านักงาน ก.ค.ศ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. รายงานการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

3. รายงานผลการพัฒนาระบบดิจิทัลใน

การให้บริการบุคลากรภายใน

และผู้รับบริการภายนอก

4. รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านจริยธรรมของส านักงาน ก.ค.ศ.

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการพัฒนา
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

สู่ระบบราชการ 4.0

2. บุคลากรมีความคิดริเร่ิม เรียนรู้

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

มีสมรรถนะและมีความเป็นมืออาชีพ

ในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับตัวได้

อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลง

3. เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านระบบ

ดิจิทัล ตอบสนองต่อผู้รับ

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กร

คุณธรรม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท า

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

2. ร้อยละของการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาองค์การตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการให้บรรลุ

เป้าหมาย ตามท่ี กพร. สป. ก าหนด

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

ระบบดิจิทัลในการให้บริการ

บุคลากรภายในและผู้รับบริการ

ภายนอก

4. ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือน
ส านักงาน ก.ค.ศ. ให้เป็นองค์กร

คุณธรรม

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในค ารับรอง

การปฏิบัติราชการระดับส านัก 

ของส านักงาน ก.ค.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. คะแนนผลการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับส านัก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน

ตามเกณฑ์การประเมินท่ี กพร. สป. 

ก าหนด

3. ระบบดิจิทัลในการให้บริการ

บุคลากรภายในและผู้รับบริการ

ภายนอกได้รับการพัฒนา

4. บุคลากรในส านักงาน ก.ค.ศ. 

ร่วมกันปฏิบัติตนตามหลักการ

ขององค์กรคุณธรรม

รวมท้ังส้ิน
0.7500                                                  

ภป. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล และนวัตกรรม

ทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบ

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท างานวิจัยหรือรายงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระบบ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

    0.0240     0.0980     0.0980     0.1500

กิจกรรมท่ี 2 การจัดประชุมสัมมนาทาง

วิชาการเพ่ือให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้

งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0.0500    0.0130    0.0130    0.2840    

0.0740    0.1110    0.1110    0.4340    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผลงานวิจัยหรือรายงานการ
วิเคราะห์สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาระบบการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ

สอดคล้องเช่ือมโยง และเหมาะสมกับ

บริบทการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของแต่ละส่วนราชการ

2. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความรู้เก่ียวกับ

งานวิจัยหรือนวัตกรรมการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผลงานวิจัยหรือรายงานการ

วิเคราะห์สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาระบบการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี

ความสอดคล้องเช่ือมโยง และ

เหมาะสมกับบริบทการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของแต่ละ

ส่วนราชการ

2. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความรู้เก่ียวกับ

งานวิจัยหรือนวัตกรรมการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. รายงานผลการวิจัยหรือรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระบบการ

บริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 

2 เร่ือง

2. การน าเสนอ ให้ความรู้ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม

ทางการศึกษาของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง/งาน

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการทบทวน

วรรณกรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ จาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง หรือ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

จากการสัมภาษณ์ หรือการสนทนา

กลุ่มหรือการตอบแบบสอบถาม

ในการจัดท างานวิจัยหรือรายงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

2. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจท่ีได้รับ

ความรู้เก่ียวกับงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

รวมท้ังส้ิน
0.7300                                                  

ภจ. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบเพ่ือให้

ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษา 

(ไม่ใช้งบประมาณ)

กิจกรรมท่ี 2 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

(ไม่ใช้งบประมาณ)

       -           -           -           -    

-

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับ

งานตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือม่ัน 

และการบริหารงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

รายงานผลการตรวจสอบภายใน และ

ข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบ 

สนับสนุนให้มีการปรับปรุงด้าน

กระบวนการก ากับดูแล การบริหาร

ความเส่ียง และการควบคุมภายใน 

จากส านักงาน ก.ค.ศ.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

และการบริหารงานตรวจสอบภายใน 

จ านวน 11 เร่ือง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

และการบริหารงานตรวจสอบภายใน 

ได้รับความเห็นชอบ สนับสนุนให้มี

การปรับปรุงด้านกระบวนการ

ก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมภายใน 

จากส านักงาน ก.ค.ศ.

รวมท้ังส้ิน
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

ตสน. 6 20 4 6 11

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนา

ฯ 

ฉ.12

นโยบา

ยรัฐ

บาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

6 20 4 6 11 -

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าคู่มือเกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

   0.0400 ภบ.

กิจกรรมท่ี 2 การศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณาการการ

ผลิต สรรหา และพัฒนาข้าราชการครู

0.0950   0.0475   ภบ.

กิจกรรมท่ี 3 การก ากับ ติดตาม การ

ด าเนินการตามเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

0.1175   ภบ.

กิจกรรมท่ี 4 การก าหนดต าแหน่งและกรอบ
อัตราก าลังของต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
พิจารณาก าหนดต าแหน่งและกรอบ

อัตราก าลังของต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงานการศึกษา
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

การก าหนดต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง
 มีความเหมาะสมกับภาระงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

0.5200   ภค.

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

0.0442   0.0991   0.0041   ภว.2

รวมท้ังส้ิน 0.0842   0.7141   0.1691          -    
0.9673   

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
จ านวนหน่วยงานศึกษาท่ีได้รับ

พิจารณาการก าหนดต าแหน่งและ

กรอบอัตราก าลังของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา
 38 ค. (2) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 

หน่วยงานการศึกษา
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เก่ียวกับ
ความคิดเห็นของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.
ศ. ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ปัญหาข้อร้องเรียนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา
 38 ค. (2)

 2. ทบทวนวรรณกรรมในการวาง
รูปแบบการก าหนดต าแหน่ง กรอบ
อัตราก าลัง และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
ก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) โดยเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสีย
เก่ียวข้องร่วมประชุมระดมความ

คิดเห็น

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 2. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ให้แก่หน่วยงานการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. การก าหนดต าแหน่งและการ
บริหารจัดการอัตราก าลังมี

ประสิทธิภาพ สถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจ านวนท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกับภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ

การจัดการเรียนสอนอย่างต่อเน่ือง

 2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่ง

เพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ือบริหารอัตราก าลังฯ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จ านวน 1 หลักเกณฑ์
2. มีการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยการจัด
ประชุมช้ีแจง อย่างน้อย 1 คร้ัง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลและข้อเสนอต่างๆ ความ

คิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้องและ อ.ก.ค.ศ.

วิสามัญฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหาร

อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
2. จัดประชุมช้ีแจง เสริมสร้างความรู้

 ความเข้าใจ ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการ

ก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหาร
อัตราก าลังเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

คู่มือเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 1 ฉบับ
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการ
ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์อัตราก าลังฯ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

คู่มือเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จ านวน 1 ฉบับ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา

สามารถค านวณอัตราก าลังฯ ใน
สถานศึกษา 

ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน 

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันท่ี 

23 ธ.ค. 2563

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1. การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ

บูรณาการการผลิต สรรหา และ

พัฒนาข้าราชการครู สามารถ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ใน

การทบทวนแผนงานด้านการ
บริหารงานบุคคล

2. การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ
บูรณาการการผลิต สรรหา และ

พัฒนาข้าราชการครูสามารถน าไป

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณาการ
การผลิต สรรหา และพัฒนา

ข้าราชการครู

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ส่วนราชการต้นสังกัดของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
ส านักงาน กศน. ในฐานะผู้ใช้ครู มี

ข้อมูลส าหรับการวางแผนและการ
บริหารอัตราก าลังอัตราก าลังใน

สถานศึกษา 

2. สถาบันฝ่ายผลิตครู ในฐานะผู้ผลิต
ครูมีข้อมูลส าหรับการวางแผนผลิตครู

ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

3. ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูล

ส าหรับการวางนโยบาย และการ
วางแผนเพ่ือการสรรหา และการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ 

สภาพปัญหา เพ่ือวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณา
การการผลิต สรรหา และพัฒนา

ข้าราชการครู จ านวน 1 ฉบับ
2. (ร่าง) ระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณา

การการผลิต สรรหา และพัฒนา
ข้าราชการครู จ านวน 1 ฉบับ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

(ร่าง) ระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณา
การการผลิต สรรหา และพัฒนา

ข้าราชการครู มีความครบถ้วน

สามารถแก้ไขปัญหาได้ ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ค.ศ. และ 

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (ว 23/2563) ของผู้ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการบริหารอัตราก าลังฯ ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. รวบรวม ประเด็นสภาพปัญหา

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการ
ปฏิบัติงานจริง
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ข้อมูล และประเด็นสภาพปัญหาการ

ด าเนินการก าหนดอัตราก าลังตาม
เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ว 23/2563) 
ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ตามภูมิภาคต่าง ๆ  
จากการลงพ้ืนท่ีสามารถน าไป
ประกอบการพัฒนาเกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. จ านวนคร้ังท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล ประเด็นสภาพปัญหา และ

เสริมสร้างความรู้ เก่ียวกับการ

ก าหนดอัตราก าลังตามเกณฑ์
อัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ว 23/2563) 

ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ตามภูมิภาค
ต่าง ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง

2. รายงานผลการรับฟังข้อมูล
เก่ียวกับการก าหนดอัตราก าลังตาม

เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ว 23/2563) 

ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ตามภูมิภาค
ต่าง ๆ จ านวน 1 ฉบับ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ส านักงาน ก.ค.ศ. มีข้อมูลประเด็น

สภาพปัญหาเก่ียวกับการก าหนด
อัตราก าลังตามเกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ว 23/2563) ในสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ

พัฒนาเกณฑ์อัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้เหมาะสมกับ
ภาระงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าคู่มือเกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

คู่มือเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 1 ฉบับ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการค านวณ

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์อัตราก าลังฯ

    0.3896

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลาทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่ง

0.3896    

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 

(ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ

ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ....

0.1948    

กิจกรรมท่ี 4 การสร้างการรับรู้เก่ียวกับการ

พัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

0.1530    

0.3896    0.3896    0.1948    0.1530    

-

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

คู่มือเกณฑ์อัตราก าลังฯ สังกัด สพฐ. 

จ านวน 1 ฉบับ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา

สามารถค านวณอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 

0206.6/ว 23 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2563

รวมท้ังส้ิน
1.1270                                                  

ภส. 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ไตรมาส

ท่ี 1

ไตรมาส

ท่ี 2

ไตรมาส

ท่ี 3

ไตรมาส

ท่ี 4

ยุทธ

ศาสตร์

ชาติ

แผน

แม่

บทฯ

แผนการ

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

พัฒนาฯ 

ฉ.12

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย

รมว.ศธ.

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าคู่มือเกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

คู่มือเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 1 ฉบับ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการค านวณ

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์อัตราก าลังฯ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

คู่มือเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จ านวน 1 ฉบับ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา

สามารถค านวณอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 

0206.6/ว 23 กิจกรรมท่ี 2 การจัดท า (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.

 ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีมีสมรรถนะสูง พ.ศ. ....

0.2881    

กิจกรรมท่ี 3 (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิก

จ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

 ....

0.1452    

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

0.1195    0.0295    0.2015    0.1485    

กิจกรรมท่ี 5 การสร้างการรับรู้เก่ียวกับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

0.0632    0.0632    

0.2647    0.3176    0.2647    0.2117    

-

รวมท้ังส้ิน
1.0587                                                  

ภส. 3 12 4 6 8

ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ




