
ค ำน ำ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 16 ก าหนดให้ส่ วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เสนอต่อรัฐมนตรี เจ้าสั งกัด  
โดยให้ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณที่ต้องใช้ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนกระบวนการ สามารถส่งผลถึงเป้าหมายและผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงาน ก.ค.ศ. ขึ้น โดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยล าดับ 
  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน ก.ค.ศ. ส าเร็จได้
ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน การก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน ก.ค.ศ.  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
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บทน ำ 

  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
มาตรา 76 ก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  
และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ  
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้ งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 
  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
  (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ 
ต่อประชาชน ให้ เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการที่ จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น  
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
  มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
  มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าแผนสี่ปี  
ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณ 
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 



  จากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จั ดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านั กงาน ก.ค.ศ. โดยเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2580) นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  
( พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
และแผนพัฒนาการศึกษาของส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(พ.ศ. 2560 – 2563)  มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนดังกล่าว ดังนี้ 
 1. สำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ 
ที่คนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน  รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง  
และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  
เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาก าลังอ านาจ
ของชาติ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
และการสื่อสาร   
   วิสัยทัศน์ : ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”  
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธี 
จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่ 
การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนา
ครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู  
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีก าลังคน  
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ  
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา  
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 



  4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน 
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ  
ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน  
และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 2. แผนปฏิรูปประเทศ 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้ เกิดผลตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผน  
และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การจัดท าแผนการปฏิบัติรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน  
โดยมีเก่ียวข้องกับส านักงาน ก.ค.ศ.  ดังนี้  

 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ประเด็นการปฏิรูปที่  3 : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้ เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ข้อ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
   เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

1) มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) โดยเน้น 

การปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) 

มีระบบ การท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

(Creativity) และสามารถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารราชการ  ในกระทรวงที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/

กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance)  

 ด้ำนกฎหมำย 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่
จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการ



ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือให้ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้  ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผ ย 
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตามกฎหมายทุกขั้นตอน และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังได้ก าหนดให้รัฐพึงใช้
ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน  
และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
 
 3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม 
   3. แนวทางการพัฒนา 
 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ 

ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่ วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้ งกฎหมาย  
กฎ ระเบียบให้ เกิดการแข่งขันที่ เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมี โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
และทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย  

3 .2 .1  ส่ งเสริ มให้ มี การกระจายการบริ การด้ านการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ 
ให้มคีวามเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  

(1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 
ที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  

(2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา 
โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน     

 4. นโยบำยรัฐบำล 
 ข้อ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  

   4.6 พัฒ นาระบบการผลิตและพัฒ นาครูที่ มี คุณ ภาพและมีจิตวิญญ าณ 
ของความเป็นครู  เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ 
ที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการ เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น  
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  



 5. จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
     1. ความมั่นคง 
 ความปรองดอง ความสามัคคี  และพัฒ นาหลักสู ตรการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์/สถาบันพระมหากษัตริย์/จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบ/ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 2. การผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 จัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบ “โรงงานเป็นโรงเรียน”/ยกระดับภาษาอังกฤษรองรับ 
Thailand 4.0 และพัฒนาวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา/Echo English Vocational/การอบรม 
โดย Boot Camp/การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ/ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve/การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ STEM Education 
 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอนุบาล 1 -3/ปลูกฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม/รณ รงค์  
“เกลียดโกง”/ปรับพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่น/เน้นการเรียนการสอน Active Learning/ วางแผนให้ผล PISA 
สูงขึ้น/ประเมินผล O-Net วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์/ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (สพฐ. สอศ.)/ 
ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่/พัฒนาและอบรมครูเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ 
อย่างเร่งด่วน (ICU)/เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล/Admission ผ่านระบบ  Clearing-
House/No child Left Behind 
 5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 โครงการธนาคารขยะ/สร้างจิตส านึกความตระหนักในการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 กฎหมายการศึกษา/ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล/จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา/
ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี (ศธภ. และศธจ./บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็ก) 

 6. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 โครงการส าคัญ (Flagship Project) : โครงการยกระดับคุณภาพระบบการบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระคล่องตัว
ในการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2) เพ่ือให้รัฐสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีจัดให้กับผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา 



 3) เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและความรับผิดชอบร่วมกัน 

 4) เพ่ื อพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาและการส่ งเสริมประสิทธิภ าพ 
การด าเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 

 5) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่แสดงความรับผิดรับชอบ 
ต่อผู้เรียน (Accountability) และตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ โดยผ่าน
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายในการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา  
และการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 6) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา
ตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit principle) ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 7) เพ่ือให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้
ความสามารถ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 7. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต  พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพ   
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้ งมีคณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

8. แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้น าแผนปฏิบัติราชการทั้ง 2 แผน มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน ก.ค.ศ. โดยมีความสอดคล้อง  
และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันต่อการพัฒนาการศึกษา  

 9. แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(พ.ศ. 2560 – 2563) ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้ภารกิจของส านักงาน ก.ค.ศ. 
มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
  

 



สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 เป้ำประสงค์ 
 ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐาน  
จูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วัฒนธรรม 
 รวดเร็ว มาตรฐาน บริการอย่างเป็นธรรม 
 ค่ำนิยม 
 ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดความถูกต้อง เสียสละ สร้างสรรค์ จิตมุ่งบริการ ท างานเป็นทีม 
 พันธกิจ 
 1.  จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 
 2.  เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ 
1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ 
2. การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ เกื้อกูล และความก้าวหน้า 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.  การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 5.  การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 



ผลผลิตและเป้ำหมำยตัวชี วัด  
แผนงำน : พื นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

ผลผลิต : มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กิจกรรม :  

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี วัดเชิงปริมำณ : 
ตัวชี วัดที่ 1.   พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
                  ทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  11  เรื่อง 

1.  การด าเนินงานของ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ   อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ   
กศจ./อกศจ. 
 2.  การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง 
 3.  การวางแผนและการจัดระบบอัตราก าลังของส่วนราชการ  
 4.  การก าหนดต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
 5.  การจัดระบบเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง 
 6.  การจัดระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
 7.  การส่งเสริมและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.  การเสริมสร้างและพัฒนาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 9.  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
 10.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย 

      11.  การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู           

ตัวชี วัดที่ 2.    จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมรู้และพัฒนำ 
   ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ควำมก้ำวหน้ำ 
                  ในวิชำชีพ  จ ำนวน 350,000  คน 

1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 335,500  คน 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ  จ านวน  335,500 คน   



- ด้านต าแหน่งและวิทยฐานะ 69,690 คน (คู่มือ, เว็บไซต์ 69,690 คน (ภว.1 / ภว.2) 

- ด้านคดีปกครอง / กฎหมาย / วนิัยคุณธรรม จรยิธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 60,600 
คน (อบรม 600 คน คู่มือ, เว็บไซต์ 60,000 คน (ภก. / ภม.) 

- สัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลแก่กรรมการใน ก.ค.ศ. และกศจ./ 
อกศจ.   3,810  คน (ทุกภารกิจ) (กศจ. 77 จังหวัด/ อกศจ. 77 จังหวัด/ ก.ค.ศ. 1 คณะ) 

- การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  500 คน (ภจ.) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการ / ฝ่ายเลขานุการ 300 คน (ภว.1 / ภว.2) 

- วารสารข้าราชการครู / รายการโทรทัศน์  / นิทรรศการ / บทความสถานี ก.ค.ศ.   
200,000 คน  (ทุกภารกิจ) 

- อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านระบบทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 
อิเล็กทรอนิกส์ 600 คน (ภต.) 

2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ จ านวน 14,500 คน     
2.1 การประเมินวิทยฐานะจ านวน 2,000 คน  (ภว.1  ภว.2) 

-       ว 17/2552         จ านวน      300 คน 
  -       ว 13/2556         จ านวน    1,700 คน 
 2.2  งานค าขอทั่วไปและข้อหารือ จ านวน 6,000 คน (ทุกภารกิจ) 

  -       พิจารณาเรื่องโอน / ย้าย / การเปลี่ยนต าแหน่ง / ตรวจสอบค าสั่ง / วินัย  
อุทธรณ์และร้องทุกข์ / การรับรองคุณวุฒิ / ข้อหารือ ฯลฯ 

2.3 การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการคร ู/ เงินวิทยพัฒน์ / จ านวน  3,000 คน (ภท.) 
2.4 การให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล                 
      จ านวน 3,500  คน (ภต.) 

ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 
 

 
 
 



อ ำนำจหน้ำที่ของ ก.ค.ศ. 
 

   มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ดังนี้ 
  1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  2. ก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 
  3. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลง 
ไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์ เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยังไม่เหมาะสม เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้เหมาะสม  
  4.  ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบั งคับ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  5. พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่ เกิ ดขึ้น เนื่องจากการใช้บั งคับพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 
  6. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ 
ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.  ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
  8.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนแก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  10. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
   11. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคล 
แก่หน่วยงานการศึกษา 
  12. ก าหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินั ย  
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 



  13. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ  
และปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา  
ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงาน เกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ. 
  14. ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการ
โดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ  ก.ค .ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าว 
ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 
  15. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก าหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ 

16. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่างๆ ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
  17. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด  
และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
   มาตรา 20 แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้ 
  1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
  2. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 
  3. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
   4. พัฒนาระบบข้อมูล และจัดท าแผนก าลั งคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  7. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานการศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 
   9. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
   ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม  
ครั้งที่  3/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ก าหนดโครงสร้างภายในของส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน  
1 ส านักงาน 11 ภารกิจ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดหน่วยงานภายในส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้  
   1. ส านักงานเลขาธิการ 
   2. ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
  3. ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 
  4. ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 
  5. ภารกิจนโยบายและระบบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
  6. ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
  7. ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
   8. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
  9. ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
  10. ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย 
   11. ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 
  12. ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 
   13. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นักบริหารต้น) 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

(นักทรพัยากรบุคคลเชีย่วชาญฯ) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นกฎหมาย 

(นิติกรเชี่ยวชาญ) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นักบริหารสูง) 

ส านักงาน 
เลขาธิการ 

ภารกิจนโยบาย 
และระบบ 

บริหารงานบุคคล 

ภารกิจกองทุน 
และสวัสดิการ 
ทางการศึกษา 

ภารกิจระบบ
ต าแหน่งและ 
วิทยฐานะที ่1 

ภารกิจระบบ 
ต าแหน่งและ 
วิทยฐานะที ่๒ 

ภารกิจกฎหมาย 
อุทธรณ์ 

และร้องทุกข ์

ภารกิจนโยบาย 
และระบบบุคลากร

ทางการศึกษา 

ภารกิจเสริมสร้าง 
และมาตรฐานวินยั 

ภารกิจเสริมสร้าง 
และพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 

ภารกิจตรวจติดตาม 
และประเมินผล 

การบริหารงานบุคคล 

ภารกิจวิจยั
นวัตกรรมการ

บริหารงานบุคคล 

ภารกิจบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงภาครัฐ 

และนโยบายพิเศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์  

แผนปฏิรูปประเทศ  

4.3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.3.2 กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 

 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัดปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

 ด้านกฎหมาย 
มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมี

กลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

นโยบำยรัฐบำล 

 ข้อ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือครูหรือเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

แผนปฏิบตัิรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

 กลยทุธ์ที ่2 ผลิต และพัฒนาคร ูอาจารย ์
อยา่งเป็นระบบและสอดคล้องกับความตอ้งการ ในการจัด
การศึกษาทกุระดับ/ประเภทการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ที ่3.3 พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

แผนกำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560 - 2579 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 เป้าหมายที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐาน จูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลและความกา้วหนา้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาองค์กรและจดัระบบบริหารจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธภิาพ ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความกา้วหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้งานวจิัยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 20  
20 ปี 

 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนำ 

 
 
 

 แผนปฏิบัติ 
รำชกำร 

เป้ำประสงค์ 

พันธกิจ 

 
 

ยุทธศำสตร์ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน ์

 
 

    ตัวชี วัด พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 11 เร่ือง 

ร้อยละความพึงพอใจของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความรู้และพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 350,000 คน 

ผังควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร ์

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำร 
งำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ (พ.ศ. 2560 – 2563) 



รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  จ ำนวน  96,827,700  บำท 
 รำยกำร : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา 
  แผนงำนพื นฐำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคน  จ ำนวน  167,333,600  บำท 
 ผลผลิต : มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา 
  แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรยีนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม 
และท่ัวถึงจ ำนวน  9,135,900  บำท 
           โครงกำร : โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (โครงกำรภำยใต้ สป.) 
           กิจกรรม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  273,297,200 บาท    
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ    96,827,700  บำท 
 (ตั งเบิกที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร) 

1) งบบุคลากร  95,003,700  บาท 
- เงินเดือน  89,339,600  บาท 
- ค่าจ้างประจ า  5,520,100  บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  144,000 บาท 

2) งบด าเนินงาน  1,824,000  บาท 
- ค่าเช่าบ้าน  522,000  บาท 
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์  1,296,000  บาท 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  6,000  บาท 

 แผนงำนพื นฐำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคน    167,333,600  บำท 
1) งบด าเนินงาน  167,333,600  บาท 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  165,059,900  บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค  2,273,700  บาท 

 แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 และกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง  9,135,900  บำท 

1)  งบด าเนินงาน  1,756,000  บาท 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  1,756,000  บาท 

2)  งบลงทุน  7,379,900  บาท 
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7,379,900  บาท 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. จัดสรรงบประมาณแผนงำนพื นฐำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคน  
จ านวน 167,333,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แยกรายละเอียด ดังนี้ 



ก.  ค่ำใช้จ่ำยประจ ำ  
     งบด าเนินงาน 106,218,600  บาท 
     1.  ค่าสาธารณูปโภค 2,273,700  บาท 
     2.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 103,944,900  บาท 
         2.1  ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100,000  บาท 
  2.2  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000  บาท 
         2.3  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 1,200,000  บาท 
         2.4  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000  บาท 
         2.5  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000  บาท 
         2.6  ค่าวัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,000,000  บาท 
                –  ค่าวัสดุ (1,950,000)  บาท 
                –  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (50,000)  บาท 
 2.7 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000,000  บาท 
 2.8   วารสาร ก.ค.ศ. 4,000,000  บาท 
 2.9  ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.ค.ศ. , อ.ก.ค.ศ. 14,000,000  บาท 
                 (ไม่รวมค่าอ่านผลงานทางวิชาการ) 
 2.10  ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1,050,000  บาท 
 2.11  ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./อกศจ./อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 60,000,000  บาท 
 2.12  ค่าใช้จ่ายงบกลาง 10,694,900  บาท 
 2.13  ค่าจ้างเหมาลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 9,000,000  บาท 
 2.14  ค่าจ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 500,000  บาท 
  

ข.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำงำน/โครงกำร 70,250,900  บาท 
  แผนงำนพื นฐำนด้ำนกำรพฒันำศักยภำพคน 61,115,000  บาท 
       - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 61,115,000 บาท 
  แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 9,135,900  บาท 
  และกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง 
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 9,135,900 บาท 
  เพ่ือการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา 
   - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (1,756,000)  บาท 
   - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (7,379,900)  บาท 



โครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำรพัฒนำองค์กรและจัดระบบบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภำพ 
   งบประมำณ 11,515,000 บำท 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 5,432,200 บาท 
 การปฏิบัติงานบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 3,519,300 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 548,500  บาท 
4. โครงการจัดระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตาม 1,000,000  บาท 
 ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ.  
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่ 1,000,000  บาท 
6.   โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน  15,000  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  กำรจัดและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                     ตำมหลักธรรมำภิบำล และมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ  งบประมำณ 17,317,600 บำท 
1. โครงการก าหนด และพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 10,460,000  บาท 
    การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1  โครงการพัฒนามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (700,000 บาท) 
  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู (1,400,000 บาท) 
  และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
1.3 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง (1,050,000  บาท) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู (350,000  บาท) 
  และบุคลากรทางการศึกษา 
1.5. โครงการก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์ (1,050,000  บาท) 
  และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ที่มีวิทยฐานะให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.6 โครงการก าหนดต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง (1,000,000  บาท) 
  และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
  ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
1.7 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (4,350,000  บาท) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์                    
1.8 โครงการจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (560,000  บาท) 
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. โครงการให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 1,893,100 บาท 
 งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 



3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจง 470,000  บาท 
 ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 500,000  บาท 
 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู 34,500  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
6. โครงการก ากับ ติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหาร 1,000,000 บาท 
 งานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
7. โครงการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 660,000  บาท  
 ในหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
8. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 800,000  บาท 
9. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1,500,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที ่3 : กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื อกูลของข้ำรำชกำรครู 
   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  งบประมำณ 15,048,000 บำท 
1. โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12,248,000  บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1,200,000  บาท 
3. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์ 1,490,000 บาท 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการ 110,000 บาท 
 สร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การด าเนินชีวิต 
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี สินข้ำรำชกำรครู (เงินนอกงบประมำณ)132,224,000  บำท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกลไกเครือข่ำยกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 
                      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณ 15,132,000 บำท 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของ 9,430,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความรู้ 2,200,000  บาท 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ 702,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคล 1,300,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย ข้าราชการครู 1,500,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา  



6. โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 294,800 บำท 
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบเบิกแทนกัน (งบรำยจ่ำยอ่ืน) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรใช้งำนวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรพัฒนำระบบ 
   บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณ 2,102,400 บำท 
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ 750,000  บาท 
 บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 260,000 บาท 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย  235,600  บาท 
4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 254,400  บาท 
 บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่เน้นเฉพาะระบบ 
 การสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการและระบบการธ ารงรักษา 
5. โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน ก.ค.ศ. 602,400  บาท 
 เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
6. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรปฏิรูป 9,135,900  บำท 
 กำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (แผนบูรณำกำร)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (แยกตำมภำรกิจ) 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 5,432,200 บาท 
 การปฏิบัติงานบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 3,519,300 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 548,500  บาท 
4. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 2,200,000  บาท 
 และเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการจัดระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตาม 1,000,000  บาท 
 ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ.  
6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคล 1,300,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 294,800 บำท 
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบเบิกแทนกัน (งบรำยจ่ำยอ่ืน) 
  รวม 14,000,000 บำท 

ภำรกิจตรวจติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล 
1. โครงการให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 1,893,100 บาท 
 งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจง 470,000  บาท 
 ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 500,000  บาท 
 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู 34,500  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน ก.ค.ศ. 602,400  บาท 
 เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
6. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรปฏิรูป 9,135,900  บำท 
 กำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (แผนบูรณำกำร)  
  รวม 3,500,000  บำท 

ภำรกิจระบบต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ 1 และ 2 
1.  โครงการพัฒนามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 700,000 บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 1,400,000 บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง 1,050,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



4. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู 350,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12,248,000  บาท 
6. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ 702,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. โครงการก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์ 1,050,000  บาท 
 และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ที่มีวิทยฐานะให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 
  รวม  17,500,000 บำท 

ภำรกิจนโยบำยและระบบต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. โครงการก าหนดต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง 1,000,000  บาท 
 และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
2. โครงการก ากับ ติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหาร 1,000,000 บาท 
 งานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
  รวม 2,000,000  บำท 

ภำรกิจนโยบำยและระบบบริหำรงำนบุคคล 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 4,350,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์                    
2. โครงการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 660,000  บาท  
 ในหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. โครงการจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 560,000  บาท 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของ 9,430,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  รวม 15,000,000  บำท 

ภำรกิจเสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
1. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1,200,000  บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 800,000  บาท 
  รวม 2,000,000  บำท 

ภำรกิจกองทุนและสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำ 
1. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์ 1,490,000 บาท 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



2. โครงการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการ 110,000 บาท 
 สร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การด าเนินชีวิต 
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี สินข้ำรำชกำรครู (เงินนอกงบประมำณ)132,224,000  บำท 
  รวม  1,500,000 บำท 

ภำรกิจกฎหมำย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
1. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1,500,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  รวม 1,500,000  บำท 

ภำรกิจเสริมสร้ำงและมำตรฐำนวินัย 
1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย ข้าราชการครู 1,500,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา  
  รวม  1,500,000  บำท 

ภำรกิจบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงภำครัฐและนโยบำยพิเศษ 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่ 1,000,000  บาท 
  รวม 1,000,000  บำท 

ภำรกิจวิจัยนวัตกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ 750,000  บาท 
 บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 260,000 บาท 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย  235,600  บาท 
4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 254,400  บาท 
 บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่เน้นเฉพาะระบบ 
 การสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการและระบบการธ ารงรักษา 
  รวม 1,500,000  บำท 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
1.  โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน  15,000  บาท 
  รวม 15,000  บำท 
 
 
 
 
 
 



อักษรย่อหน่วยงำน 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      =  สป. 
2. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    =  ก.ค.ศ. 
3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   =  ส านักงาน ก.ค.ศ. 
4. ส านักงานเลขาธิการ        =  สล. 
5. ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล    =  ภต. 
6. ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1      =  ภว. 1 
7. ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 2      =  ภว. 2 
8. ภารกิจนโยบายและระบบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา    =  ภค. 
9. ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล     =  ภบ. 
10. ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   =  ภส. 
11. ภารกจิกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา     =  ภท. 
12. ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์      =  ภก. 
13. ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย      =  ภม. 
14. ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ   =  ภป. 
15. ภารกิจวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล     =  ภจ. 
16. หน่วยตรวจสอบภายใน       =  ตสน. 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
แผนงานโครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.3 ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
4.3.2 การเปลี่ยน
โฉมบทบาท ‘คร’ู 
ให้เป็นครูยุคใหม่ 
โดยปรับบทบาท
จาก “ครู สอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” 

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัดปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

การศึกษาและเรียนรู้การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครูเน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือที่เหมาะสม
มาใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็น เครื่องมือช่วยครู
หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การเรียน
ทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบ 
การประเมินสมรรถนะ 
ที่สะท้อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาองค์กร
และจัดระบบ
บริหารจัดการของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 

 โครงการพัฒนาระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่ 

 โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
ด้านกฎหมาย 
มีกลไกให้การออก
กฎหมายเป็น
กฎหมายที่ดีและ
เท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง 
มีกลไกใน การ
ทบทวนกฎหมายที่มี
ผลใช้บังคับแล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา 
๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร
ไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดและพัฒนา
ระบบการบริหาร 
งานบุคคลของ
ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
และมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ 

 โครงการพัฒนามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 

 โครงการก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง และพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
แผนงานโครงการ 

 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณาจารย์ 

 โครงการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจง 
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 โครงการพัฒนาการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการก ากับ ติดตาม การก าหนดกรอบอัตราก าลัง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 โครงการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
แผนงานโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 
ค่าตอบแทนสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล
และความก้าวหน้า
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 โครงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการสร้างจิตส านึกการมีวินัย
ทางการเงินและรณรงค์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้าง
และพัฒนากลไก
เครือข่ายการ
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ และเครือข่าย 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการเจรจาความร่วมมือด้านระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
แผนงานโครงการ 

การใช้งานวิจัย
นวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐาน
ในการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
เน้นเฉพาะระบบการสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ และ
ระบบการธ ารงรักษา 

 โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อรองรับการพัฒนา 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ 
   (11,515,000 บาท) 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 4,937,200 บาท 
 การปฏิบัติงานบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 4,014,300 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 548,500  บาท 
4. โครงการพัฒนาระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตาม 1,000,000  บาท 
 ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ.  
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่ 1,000,000  บาท 
6.  โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน  15,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
                     ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ  (17,317,600 บาท) 
1. โครงการก าหนด และพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 9,934,500  บาท 
    การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1  โครงการพัฒนามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (700,000 บาท) 
  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู (1,400,000 บาท) 
  และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
1.3 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง (1,050,000  บาท) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู (350,000  บาท) 
  และบุคลากรทางการศึกษา 
1.5 โครงการก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์ (1,050,000  บาท) 
  และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ที่มีวิทยฐานะให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.6 โครงการก าหนดต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง (1,000,000  บาท) 
  และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
  ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
1.7 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (4,350,000  บาท) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ 
1.8 โครงการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู (34,500  บาท) 

 และบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 1,893,100 บาท 
 งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจง 470,000  บาท 
 ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



4. โครงการพัฒนาการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 500,000  บาท 
 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการก ากับ ติดตาม การก าหนดกรอบอัตราก าลัง หลักเกณฑ์และวิธีการ 1,000,000 บาท 
 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. โครงการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,220,000  บาท  

6.1 โครงการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (660,000  บาท)  
 ในหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6.2 โครงการจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (560,000  บาท) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 800,000  บาท 
9. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1,500,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (15,048,000 บาท) 
1. โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12,248,000  บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1,200,000  บาท 
3. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์ 1,490,000 บาท 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการ 110,000 บาท 
 เสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการรณรงค์การด าเนินชีวิต 
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (เงินนอกงบประมาณ)132,224,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
                      และบุคลากรทางการศึกษา (15,132,000 บาท) 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของ 9,430,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 2,200,000  บาท 
 และเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ 702,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคล 1,300,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย ข้าราชการครู 1,500,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
6.  โครงการเจรจาความร่วมมือด้านระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 294,800 บาท 

และบุคลากรทางการศึกษา (งบเบิกแทนกัน สป. (งบรายจ่ายอ่ืน)) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาระบบ 



   บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2,102,400 บาท) 
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ 750,000  บาท 
 บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 260,000 บาท 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย  235,600  บาท 
4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 254,400  บาท 
 บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่เน้นเฉพาะระบบ 
 การสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการและระบบการธ ารงรักษา 
5. โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน ก.ค.ศ. 602,400  บาท 
 เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิรูป 9,135,900  บาท 
 การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แผนบูรณาการ)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกตามภารกิจ) 

ส านักงานเลขาธิการ 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 4,937,200  บาท 
 การปฏิบัติงานบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 4,014,300 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 548,500  บาท 
4. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 2,200,000  บาท 
 และเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตาม 1,000,000  บาท 
 ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ.  
6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคล 1,300,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.  โครงการเจรจาความร่วมมือด้านระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 294,800 บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา (งบเบิกแทน สป. (งบรายจ่ายอ่ืน)) 
  รวม 14,000,000 บาท 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
1. โครงการให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 1,893,100 บาท 
 งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจง 470,000  บาท 
 ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 500,000  บาท 
 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู 34,500  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน ก.ค.ศ. 602,400  บาท 
 เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิรูป 9,135,900  บาท 
 การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แผนบูรณาการ)  
  รวม 3,500,000  บาท 

ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 
1.  โครงการพัฒนามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 700,000 บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 1,400,000 บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง 1,050,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



4. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู 350,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12,248,000  บาท 
6. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ 702,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. โครงการก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์ 1,050,000  บาท 
 และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ที่มีวิทยฐานะให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 
  รวม 17,500,000 บาท 

ภารกิจนโยบายและระบบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
1. โครงการการก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง   1,000,000  บาท 

และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

2. โครงการก ากับ ติดตาม การจัดบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง    1,000,000 บาท 
และการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และและวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

  รวม 2,000,000  บาท 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 4,350,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์                    
2. โครงการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 660,000  บาท  
 ในหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. โครงการจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 560,000  บาท 
 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของ 9,430,000  บาท 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  รวม 15,000,000  บาท 

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
1. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1,200,000  บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 800,000  บาท 
  รวม 2,000,000  บาท 
  



ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
1. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์ 1,490,000 บาท 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการ 110,000 บาท 
 เสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการรณรงคก์ารด าเนินชีวิต 
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (เงินนอกงบประมาณ)132,224,000  บาท 
  รวม  1,600,000 บาท 

ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
1. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1,500,000  บาท 
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  รวม 1,500,000  บาท 

ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย 
1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย ข้าราชการครู 1,500,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา  
  รวม  1,500,000  บาท 

ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่ 1,000,000  บาท 
  รวม 1,000,000  บาท 

ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ 750,000  บาท 
 บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 260,000 บาท 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย  235,600  บาท 
4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 254,400  บาท 
 บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่เน้นเฉพาะระบบ 
 การสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการและระบบการธ ารงรักษา 
  รวม 1,500,000  บาท 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.  โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน  15,000  บาท 
  รวม 15,000  บาท 
 



 

Strategy Map ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 

 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศกัยภำพสูงในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมคณุภำพกำรศึกษำ 

1. กำรพัฒนำองค์กร และ 

จัดระบบบริหำรจัดกำรของ

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  

ให้มีประสิทธิภำพ 

2. กำรจัดและพัฒนำระบบบรหิำรงำน

บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล  

และมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ 

3. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 

ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและ

ควำมก้ำวหนำ้ของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกลไก

เครือข่ำยกำรบริหำรงำนบุคคลของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 

5. กำรใช้งำนวิจยันวัตกรรม และระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นฐำน 

ในกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับขำ้รำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีมำตรฐำน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
ส่งเสริมสมรรถนะบุคลำกรและองค์กร วิจัยและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นฐำนในกำรพัฒนำมำตรฐำน

กำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์หลัก 

ยุทธศำสตร์ 

วิสัยทัศน ์

ด้ำนประสิทธิผล 

ด้ำนคุณภำพ 

กำรด ำเนินตำมนโยบำยส ำคญั 

ของรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร กำรด ำเนินตำมแผนปฏิบตัิกำร กำรด ำเนินตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
กำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำ 

กำรใช้บริกำร 

ด้ำน

ประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรงบประมำณ ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

ประสิทธิภำพกำรใช้ระบบเทคโลโลยี

สำรสนเทศ 

ด้ำนพัฒนำ

องค์กำร 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร ธรรมำภิบำลขององค์กำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร  

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และได้วางบทบาทให้ภาครัฐหรือระบบ
ราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุข  
ของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่ พ่ึง 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้ 

1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

ในการนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพ่ือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การยกระดับงาน
บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส  

โดยที่หัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ “บุคลากรภาครัฐ” ในการนี้ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ก็ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วย 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ให้ความส าคัญกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. โดยวางหลักการในการเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมอนาคต
ที่จะเกิดจากนโยบายรัฐบาลดังกล่าวได้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ตรงกับภารกิจ

และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มี “กรอบความคิด”และ“ทักษะ” ในการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพและคุณสมบัติของบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง 

ในระดับท่ีสูงขึ้น  
 
 
 
 



เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

2. บุคลากรของส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ตามที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
มากขึ้น และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาในภาพรวม 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

1. จ านวนหลักสูตรตามกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร 
2. จ านวนบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนาตามที่หลักสูตรก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ตามที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
มากขึ้น  

2. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาในภาพรวม 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
1. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลในต าแหน่งที่ได้มีการจัดท าแผนไว้แล้ว 
2. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร  

โดยวิธีการไปศึกษา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
3. จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละภารกิจ 

รำยละเอียดกิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะด้ำนต่ำงๆ   

1.1 หลักสูตรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง   750,000 บำท 
(5 คน X 150,000 บาท) 

1.2 หลักสูตรพัฒนำนักบริหำรระดับกลำง/ต้น   1,500,000  บำท 
- ค่าลงทะเบียน 
(30 คน X 50,000 บาท) 

1.3 หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะหลักส ำหรับข้ำรำชกำร      250,000 บำท 
- ค่าลงทะเบียน 
(50  คน X 5,000 บาท) 

1.4  หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง   285,000 บำท 
- ค่าลงทะเบียน 
(57 คน X 5,000 บาท) 



1.5 หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ (สป.)   226,400 บำท 
1.1 ค่าลงทะเบียน 

(20 X 10,000 บาท)     200,000 บาท 
1.2 ค่าพาหนะ 

(20 X 600 บาท)    12,000 บาท 
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

(20 คน X 3 วัน X 240 บาท)     14,400 บาท 
 

2. กิจกรรมกำรพัฒนำบคุลำกรส ำนักงำน ก.ค.ศ. สู่ประชำคมอำเซียน   1,050,000 บำท  
2.1 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน  100,000 บาท 

- ค่าลงทะเบียน 
(10 คน X 10,000 บาท) 

2.2 หลักสูตรภาษาต่างประเทศส าหรับผู้บริหาร  350,000 บาท 
- ค่าลงทะเบียน 

(10 คน X 35,000 บาท) 
2.3 หลักสูตรภาษาต่างประเทศส าหรับข้าราชการ  600,000 บาท 

- ค่าลงทะเบียน 
(60 คน X 10,000 บาท) 

3. กิจกรรมพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ไทยแลนด์ 4.0   664,000 บำท 
3.1 หลักสูตรด้าน IT  150,000 บาท 

- ค่าลงทะเบียน 
(15 คน X 10,000 บาท) 

3.2 หลักสูตรทักษะดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร  130,000 บาท 
- ค่าลงทะเบียน 

(2 คน X 65,000 บาท) 
3.3 หลักสูตรทักษะดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล  84,000 บาท 

- ค่าลงทะเบียน 
(6 คน X 14,000 บาท) 

3.4 หลักสูตรทักษะดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  300,000 บาท 
- ค่าลงทะเบียน 

(60 คน X 5,000 บาท) 
 

 
 
 



4. กิจกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนกำรปฏิรูปองค์กรส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
   งบประมำณ 211,800 บำท 

4.1 ค่าพาหนะ 
(320 คน X 300 บาท)  96,000 บาท 

4.2 ค่าวิทยากร  
 (1 คน X 600 บาท X 1 ชั่วโมง)       600 บาท 
 (4 คน X 600 บาท X 2 ชั่วโมง)     4,800 บาท 
 (5 คน X 1,200 บาท X 4 ชั่วโมง)   24,000 บาท 
4.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (320 คน X 35 บาท x 2 มื้อ)   22,400 บาท 
4.4 ค่าอาหารกลางวัน 
 (320 คน X 200 บาท X 1 มื้อ)   64,000 บาท 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 4,937,200 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

การด าเน ินการพัฒนาบุคลากรไม่เป ็นไปตามเป้าประสงค์เกิดขึ ้นได้จากหลายสาเหตุ           
เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายท าให้ต้องปรับแผนการด าเนินการ ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
ในกระบวนการด าเนินการมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ เช่น หลักสูตรที่ส่งไปฝึกอบรมจ านวน

ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมายท าให้มีการยกเลิกหลักสูตร เกิดการเลื่อนก าหนดจัดอบรมบ่อยครั้งเนื่องจาก
ภาระงานของผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมตรงกัน การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝึกอบรม เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และความเสี่ยง

ด้านการด าเนินการดังกล่าวมาแล้ว 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

การด าเนินการฝึกอบรมเกิดปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามกฎ ระเบียบแบบเดิม 
ในขณะที่บริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เป็นต้น  

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 

1) ก าหนดแผนและเป้าประสงค์ให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น  
2) จัดเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติที่พร้อมส าหรับการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรต่างๆ  
 



ด้านการด าเนินการ 
เตรียมแผนการรองรับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมและ

สามารถน ามาด าเนินการเองได้ เตรียมแผนการรองรับก าหนดการที่ไม่แน่นอน จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ฝึกอบรมให้พร้อมกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการเงิน 
ติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมการรองรับปัญหา ได้แก่ การด าเนินการคืนงบกลาง 

การก าหนดจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่นอกเหนือจากที่แผนก าหนดเพ่ิมเติม เป็นต้น 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

ศึกษากฎหมาย/กฎ ระเบียบ ให้เข้าใจเป็นอย่างดี และศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางที่จะสามารถ
ด าเนินการภายใต้ระเบียบที่ก าหนดได ้

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นไปตามแผน และมีศักยภาพพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถรองรับงาน 
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการพัฒนา 
2. การส ารวจความคิดเห็นผู้ผ่านการฝึกอบรม 
3. การวิเคราะห์สรุปรายงานผลการจัดฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน ก าหนดให้การพัฒนา

คุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการงาน ด้านส่วนตัว 

ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ จะมุ่งเน้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีความสุข  

มีสุขภาพดี มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตส่วนตัว

และการท างาน 

ในการนี้ เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถตอบสนองตอบริบท

ของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารราชการ 

โดยการเตรียมความพร้อมใหบุคลากรมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และมีภูมิคุ มกันที่ดี

เพียงพอที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ.  

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 

2 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความสามัคคีบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 

3 เพื่อให้ส านักงาน ก.ค.ศ.เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. 

ได้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

 เชิงคุณภาพ 

บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของส านักงาน ก.ค.ศ. 

และมีทัศนคติที่ดีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น ทั้งด้านการงาน ด้านส่วนตัว   

ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ส านักงาน ก.ค.ศ.เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรได้แล้วเสร็จ       

ตามแผนจ านวน 4 กิจกรรม 

 

 



เชิงคุณภาพ 

บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. อย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของส านักงาน ก.ค.ศ. และมีทัศนคติที่ดีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
การจัดกิจกรรม รวมทั้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เพื่ อส่งเสริม

ให้บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  

ในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการท างาน 

กิจกรรมหลัก 
1. กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี 

1.1 หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ 92,400  บาท 

1.1.1 ค่าลงทะเบียน 

 (8 คน X 9,500 บาท)  76,000 บาท 

1.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 (8 คน X 5 วัน X 240 บาท)  9,600 บาท 

1.1.3 ค่าพาหนะ 

 (8 คน X 600 บาท)   4,800 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์   2,000 บาท 

1.2 ตรวจสุขภาพประจ าปี 

1.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพที่ดี   566,200  บาท 

1.3.1 ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 

 (350 คน X 600 บาท)  210,000 บาท 

1.3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(350 คน X 2 มื้อ X 50 บาท)  35,000 บาท 

1.3.3 ค่าอาหารกลางวัน 

(350 คน X 300 บาท)  105,000 บาท 

1.3.4 ค่าอาหารเย็น 

(350 คน X 350 บาท)  122,500 บาท 

1.3.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 

(2 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท)  2,400  บาท 

(10 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท)  36,000  บาท 

 



1.3.6 ค่าเช่าสถานที่ 40,000  บาท 

1.3.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท 

1.3.8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  5,300 บาท 

1.4 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ.   983,580  บาท 

1.4.1 ค่าลงทะเบียน 

(25 คน X 8,000 บาท X 4 รุ่น) 800,000  บาท 

1.4.2 ค่าพาหนะ 

(25 คน X 600 บาท X 4 รุ่น) 60,000  บาท 

1.4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

(25 คน X 160 บาท X 4 รุ่น) 16,000  บาท 

1.4.4 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 

(24,000 บาท X 1 คัน X 4 รุ่น) 96,000  บาท 

1.4.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7,980  บาท 

1.4.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,600  บาท 

2. กิจกรรมพัฒนาทีมงานและคุณภาพชีวิต 2,372,120  บาท 

2.1 ค่าพาหนะ 

  (300 คน X 600 บาท) 180,000  บาท 

2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  

  (8 คน X 3 วัน X 270 บาท) 6,480  บาท 

  (292 คน X 3 วัน X 240 บาท) 210,240  บาท 

2.3 ค่าที่พัก  

  (8 คน X 2 คืน X 1,450 บาท) 23,200  บาท 

  (292 คน X 2 คืน X 900 บาท) 525,600  บาท 

2.4 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  

  (300 คน X 6 มื้อ X 50 บาท) 90,000  บาท 

2.5 ค่าอาหารกลางวัน 

  (300 คน X 3 มื้อ X 300 บาท)  270,000  บาท 

2.6 ค่าอาหารเย็น 

  (300 คน X 3 มื้อ X 350 บาท)  315,000  บาท 

2.7 ค่าตอบแทนวิทยากร  

  (15 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท) 63,000  บาท 



  (2 คน X 5 ชั่วโมง X 1,200 บาท) 12,000  บาท 

2.8 ค่าจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   480,000  บาท  

2.8 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 

  (30,000 บาท X 6 คัน) 180,000  บาท 

2.9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 9,000  บาท 

2.10 ค่าวัสดุ  7,600  บาท 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 4,014,300 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

การด าเน ินการพัฒนาบุคลากรไม่เป ็นไปตามเป้าประสงค์เกิดขึ ้นได้จากหลายสาเหตุ           

เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายท าให้ต้องปรับแผนการด าเนินการ ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

ในกระบวนการด าเนินการมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ เช่น หลักสูตรที่ส่งไปฝึกอบรมจ านวน

ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมายท าให้มีการยกเลิกหลักสูตร เกิดการเลื่อนก าหนดจัดอบรมบ่อยครั้งเนื่องจาก

ภาระงานของผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมตรงกัน การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝึกอบรม เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และความเสี่ยง

ด้านการด าเนินการดังกล่าวมาแล้ว 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

การด าเนินการฝึกอบรมเกิดปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามกฎ ระเบียบแบบเดิม 

ในขณะทีบ่ริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เป็นต้น  

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 

1) ก าหนดแผนและเป้าประสงค์ให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น  

2) จัดเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติที่พร้อมส าหรับการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรต่างๆ  

 

 

 



ด้านการด าเนินการ 

เตรียมแผนการรองรับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมและ

สามารถน ามาด าเนินการเองได้ เตรียมแผนการรองรับก าหนดการที่ไม่แน่นอน จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

ฝึกอบรมให้พร้อมกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการเงิน 

ติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมการรองรับปัญหา ได้แก่ การด าเนินการคืนงบกลาง 

การก าหนดจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่นอกเหนือจากที่แผนก าหนดเพ่ิมเติม เป็นต้น 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

ศึกษากฎหมาย/กฎ ระเบียบ ให้เข้าใจเป็นอย่างดี และศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางที่จะสามารถ

ด าเนินการภายใต้ระเบียบที่ก าหนดได ้

ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นไปตามแผน มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น 

มีขวัญก าลังใจและความสามัคคีทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้ส านักงาน ก.ค.ศ.เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
1 การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการพัฒนา 

2 การส ารวจความคิดเห็นผู้ผ่านการฝึกอบรม 

3 การวิเคราะห์สรุปรายงานผลการจัดฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
 

หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) มีหลักการ 

ส าคัญคือ การมุ่งเน้นการลดขนาดขององค์กรให้มีความคล่องตัวเพ่ือสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารองค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัย 

โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และยึดประโยชน์ของประชาชนผู้ รับบริการ

เป็นหลัก สร้างและพัฒนากลไกการบริหารงานบุคคลที่ได้มาตรฐาน  สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ 

ในการท างานแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการบริหารงานที่มีความโปร่งใส  มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ 

ประกอบกับบริบทของสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้องค์กรต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญภาวการณ์ของระดับการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้น จึงต้องมุ่งให้ความส าคัญ

ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ในองค์กรมากยิ่งข้ึน 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. ทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส สร้างคุณค่าและคุณภาพให้แก่ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ

ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. ทั้งระบบ มีมาตรฐาน โปร่งใส มีความเป็นธรรม  

ท าให้เกิดคุณค่าและคุณภาพแก่ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุน

ภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. จัดท าแผนด้านการบริหารและ/หรือแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ 

 เชิงคุณภาพ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้อนุมัติให้น าแผนที่ได้ด าเนินการจัดท าไปใช้ในระบบการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

จ านวนแผนด้านการบริหารและ/หรือแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 แผน 

 



เชิงคุณภาพ 

แผนที่ด าเนินการจัดท าได้รับการอนุมัติและน าลงสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
จัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการและ/หรือ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมหลัก 
1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลส ำนักงำน ก.ค.ศ.  505,000 บำท 

1.1 ค่าพาหนะ  

(50 คน X 300) 15,000 บาท 

1.2 ค่าลงทะเบียน 

 (50 คน X 9,000) 450,000 บาท 

1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 (50 คน X 240 X 3 วัน) 36,000 บาท 

1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 บาท 

 2. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. งบประมำณ 43,500 บำท 

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 (50 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 3 ครั้ง)  10,500 บาท 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 

 (50 คน X 200 บาท X 3 ครั้ง)  30,000 บาท 

2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์  3,000 บาท 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ      548,500 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอาจท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนแต่ละแผนเป็นระยะ  

เนื่องจากมีความเก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

1) การด าเนินการจัดท าแผนแต่ละแผนต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ.  

ทั้งองค์กร จึงต้องก าหนดระยะด าเนินการในช่วงเวลาที่ไม่ซ้ าซ้อนกับภาระงานอื่นๆ  

2) การด าเนินการจัดท าบางแผนมีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งอาจไม่เป็นไป  

ตามแผนที่ก าหนดไว้ 



ความเสี่ยงด้านการเงิน 

การก าหนดงบประมาณด าเนินการในแต่ละแผนไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน เนื่องจากมีปัจจัย

แวดล้อมอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่องบประมาณด าเนินการ เช่น จ านวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการจัดท าแผน เนื้อหาและ

กระบวนการขั้นตอนในการจัดท าแผน ระยะเวลาในการจัดท าแผน เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ - 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 

ก าหนดแผนให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับต่อสถานการณ์เชิงนโยบายที่จะเกิดขึ้น  

ด้านการด าเนินการ 

เตรียมแผนการรองรับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมและ

สามารถน ามาด าเนินการเองได้ เตรียมแผนการรองรับก าหนดการที่ไม่แน่นอน เป็นต้น 

ด้านการเงิน 

ก าหนดงบประมาณด าเนินการให้มีความยืดหยุ่นครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น         

แต่ทั้งนี้จะต้องสามารถด าเนินการได้จริง 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ - 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. มีแผนด้านการบริหารและ/หรือแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถน าไปใช้ได้จริง การบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถรองรับงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
สรุปผลการจัดท าแผนและรายงานต่อส านักงาน ก.ค.ศ.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์  
และเครือข่ำยกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน  
ให้ได้รับทราบถึงการท างานตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งได้รับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บูรณาการ
จัดท าข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบทันสมัย ดึงดูดความสนใจ ผ่านช่องทาง  
ที่เหมาะสม ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งคณะท างานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน ก.ค.ศ.  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ก.ค.ศ. สนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงประเด็น สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  นอกจากนี้ ในระบบราชการ 4.0 หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับ
ประชาชน มีการด าเนินงานในลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับเครือข่าย เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการท างานร่วมกัน ประกอบกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง พฤติกรรมในการบริโภคข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จึ งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย 
และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2. เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส านักงาน ก.ค.ศ. 

3. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมาณ 
  1. การจัดท าเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
      - เอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ หนังสือแนะน าหน่วยงาน อันประกอบด้วย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ อ านาจหน้าที่  (ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
ของส านักงาน ก.ค.ศ.  
      - แผ่นพับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การด าเนินงานเกี่ยวกับด้านการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความสนใจของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ในกิจกรรมการประชุมหรือการจัดนิทรรศการของส านักงาน ก.ค.ศ.  



     - ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ 
ในความสนใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. การจัดท าสื่อวีดิทัศน์ (DVD/VCD/CD) จ านวน 2 เรื่อง โดยจัดท าวีดิทัศน์สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง หรือวีดิทัศน์แนะน าส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีให้กับ
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
  3. การจัดท าอินโฟกราฟฟิก/ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 3 เรื่อง เพ่ือสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ โดยมีการสื่อสารอย่างมีอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) 
ที่ชัดเจน 
  4. การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง เป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในภาระงานของส านักงาน ก.ค.ศ. กับเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น ศูนย์สารนิเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สื่อมวลชนประจ ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
  5. การจัดนิทรรศการ จ านวน 2 ครั้ง โดยเป็นการจัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นิทรรศการนั้นๆ 
  6. การจัดท าวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 ฉบับ (ไตรมาสละ  
1 ฉบับ) ฉบับละ 69,000 เล่ม รวมจ านวน 276,000 เล่ม เพ่ือเผยแพร่บทความเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของ  ก.ค.ศ. และส านักงาน ก.ค.ศ. ผ่านช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ
การสร้างการรับรู้ของส านักงาน ก.ค.ศ. 

ตัวช้ีวัด 
  เชิงปริมาณ   
  1. การจัดท าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 
     - เอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ    จ านวน  10,000  ชุด  
     - แผ่นพับ        จ านวน  10,000  ชุด 
     - ป้ายประชาสัมพันธ์       จ านวน         8  ป้าย  
  2. การจัดท าสื่อวีดิทัศน์ (DVD/VCD/CD) เผยแพร่   จ านวน         2  เรื่อง 



  3. การจัดท าอินโฟกราฟิก/ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสาร จ านวน         5  เรื่อง 
  4. การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ จ านวน         1  ครั้ง  
  5. การจัดนิทรรศการ     จ านวน         2  ครั้ง 
  6. การจัดท าวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน        4  ฉบับ  
     ไตรมาสละ 1 ฉบับ ๆ ฉบับละ 69,000 เล่ม  
     รวมจ านวน 276,000 เล่ม        
            เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
ในระดับมาก 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
  กิจกรรมหลัก 
  1. การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ (DVD/VCD/CD) อินโฟกราฟิก/ภาพเคลื่อนไหว การสร้างอัตลักษณ์องค์กร 
(Corporate Identity) 
  2. การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  3. การจัดนิทรรศการ 
  4. การจัดท าวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  วิธีด าเนินงาน 
  1. ขออนุมัติการจัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. 
  2. ศึกษา ค้นคว้า และจัดเตรียมข้อมูล ที่จะด าเนินการ 
  3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
  4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

งบประมำณ 2,200,000 บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงาน ก.ค.ศ. อาจท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ ขณะนี้บุคลากรภายในกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่  
จะมีการโอนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้ต้องมีการบรรจุข้าราชการใหม่ และต้องสอนงานใหม่  
อาจท าให้การด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการล่าช้า 



  ความเสี่ ย งด้ านการเงิน  การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ในการจั ดกิ จกรรมใน โครงการ 
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อาจท าให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไม่ตรงกับกิจกรรมหรือไม่ตรงตามจ านวนงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  ไม่มีความเสี่ยงด้านนี้  เนื่องจาก 
ได้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการด าเนินการ  
ด้านการเงิน  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ต้องติดตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน ก.ค.ศ. อย่างใกล้ชิด เพ่ือจัดกิจกรรมในโครงการและบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายนั้น ๆ รวมทั้งเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ/ระดับควำมส ำเร็จ 
  บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
  จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานแก่ส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบ
เป็นรายไตรมาส 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
 

1. การจัดท าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
   - เอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ   จ านวน 10,000 ชุด x 50 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท 
   - แผ่นพับ      จ านวน 10,000 ชุด x 10 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 
   - ป้ายประชาสัมพันธ์    จ านวน 8 ป้าย x 10,000 บาท เป็นเงิน  80,000 บาท 
      รวมจ านวนเงิน 680,000 บาท 
2. การจัดท าสื่อวีดิทัศน์ (DVD/VCD/CD) เผยแพร่  จ านวน 2 เรื่อง x 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท 
3. การจัดท าอินโฟกราฟิก/ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสาร 
      จ านวน 5 เรื่อง x 100,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท 
4. การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)            เป็นเงิน 200,000 บาท 
5. การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง  
   - ค่าพาหนะ (112 คน x 600 บาท)       เป็นเงิน 67,200 บาท 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง (13 คน x 270 บาท) และ (99 คน x 240 บาท)    เป็นเงิน 26,910 บาท 
   - ค่าท่ีพัก (13 คน x 1,450 บาท x 1 คืน) และ (99 คน x 900 บาท x 1 คืน)  เป็นเงิน 107,950 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน (112 คน x 300 บาท x 2 มื้อ)    เป็นเงิน 67,200 บาท     
   - ค่าอาหารเย็น (112 คน x 350 บาท x 1 มื้อ)      เป็นเงิน 39,200 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (112 คน x 50 บาท x  มื้อ)     เป็นเงิน 22,400 บาท   
   - ค่าวิทยากร (1 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท)      เป็นเงิน 85,200 บาท 
     และ (1 คน x 15 ชั่วโมง x 2,000 บาท) และ (7 คน x 13 ชั่วโมง x 600 บาท) 
   - ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ ฯลฯ)   เป็นเงิน 3,940 บาท 
      รวมจ านวนเงิน 420,000 บาท   
6. การจัดนิทรรศการ     จ านวน 2 ครั้ง x 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท 
7. การจัดท าวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 ฉบับ ไตรมาสละ 1 ฉบับ  
   ฉบับละ 69,000 เล่ม รวมจ านวน 276,000 เล่ม (งบค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน ก.ค.ศ.)  
 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรงบประมำณ และกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำน  ก.ค.ศ. 

หลักกำรและเหตุผล 

 การวางแผน การงบประมาณ การติดตามประเมินผลและระบบติดตามและประเมินผล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้ง 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารและการจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป 
ระบบบริหารภาครัฐได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรม 
 ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และส านักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมให้มีวิธีและกระบวนการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และพัฒนาการวางแผน การงบประมาณและติดตาม
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 



 2. เพ่ือให้มีระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน ก.ค.ศ. 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านการวางแผน 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและเอกสารประกอบค าชี้แจงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  
1 ค าขอ 
 2. รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 500 เล่ม 
 3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 แผน 
 4. มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณส านักงาน ก.ค.ศ. อิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ระบบ 
 
 

 เชิงคุณภาพ 
  ระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
สามารถสนับสนุนการบริหารงานของส านักงาน ก.ค.ศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. มีรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. มีระบบติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณส านักงาน ก.ค.ศ.  
 เชิงคุณภาพ 
 1. ระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลของส านักงาน ก.ค.ศ. 
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสนับสนุนการบริหารงานของส านักงาน ก.ค.ศ. ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
 2. ผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบและน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจใน
ทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ก.ค.ศ. 



 4. พัฒนาระบบการวางแผน การงบประมาณ ติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผน การงบประมาณ  
และการติดตามประเมินผล 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  

งบประมำณ  1,000,000 บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งผลต่อการด าเนินโครงการไม่เป็นไป

ตามแผนการปฏิบัติราชการ และไม่บรรลุเป้าหมายในเวลาที่ก าหนด 

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการด าเนินการ มีการโยกย้ายผู้บริหารในส านักงาน ขาดความต่อเนื่องในการด าเนิน

โครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน  (ไม่มี) 

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความล่าช้าในการรายงานผลงบประมาณ 

บางภารกิจ ที่ส่งผลให้การรายงานผลภาพรวมของส านักงาน ก.ค.ศ. ต่อส านักงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ด้านยุทธศาสตร์ โครงการควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้ 

ด้านการด าเนินการ ผู้รักษาราชการแทนต้องสามารถตัดสินใจได้ เพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนิน

โครงการ 

ด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ สร้างความเข้าใจในส านักงานในการรายงานผลให้ตรง 

ตามเวลาที่ก าหนด 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานเลขาธิการ 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  

และลดขั้นตอนในการท างาน 

 2. ระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผล เป็นเครื่องมือสนับสนุน 

ให้การบริหารและการจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ในการด าเนินงานบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 



 3. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงาน 

ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

 

กำรติดตำมและประเมินผล และสรุปรำยงำน 
 ติดตามและประเมินผลการด าเนิ น งาน  โดยการจัดตั้ งคณ ะกรรมการขึ้ น พิ จารณ าผล  

ของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือไม่  

เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 26,900 บาท 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   26,900  บำท 

 - ค่าอาหารกลางวัน     35 คน x 200 บาท x 2 มื้อ  14,000 บาท 

 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 35 คน x 35 บาท x 4 มื้อ 4,900  บาท 
2. ค่าจัดท าเล่มค าขอ   80 เล่ม x 100 บาท   8,000  บำท 

    
  รวม   26,900  บำท 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 งบประมาณ 479,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ                      279,000 บำท 
 - ค่าท่ีพัก 4 คน x 1450 บาท x 2 คืน 11,600  บาท 
  37 คน x 900 บาท x 2 คืน  66,600  บาท 
 - ค่าพาหนะ 41 คน x 600 บาท 24,600  บาท 

- ค่าอาหารกลางวันและเย็น 41 คน x 350 บาท x 5 มื้อ  71,7500  บาท 



- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 41 คน x 100 บาท x 6 มื้อ 24,600  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
   360 บาท x 4 คน 1,440  บาท 
   320 บาท x 37 คน  11,840  บาท 
- ค่าวิทยากรและบรรยายพิเศษ 1 คน x 600 บาท x 1 ชม. 600  บาท 
- ค่าวิทยากรกลุ่ม 3 คน x 600 บาท x 20 ชม. 36,000 บาท 
- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ  23,000  บาท 
- ค่าน้ ามันและค่าผ่านทาง   

   5,000  บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม  1,970  บาท 

2. จัดท าเล่มรายงานประจ าปีฯ   400 บาท x 500 เล่ม 
   200,000  บำท 

          รวม 479,000  บำท
  
 
 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ก.ค.ศ.
งบประมาณ 324,100 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ค่าท่ีพัก 4 คน x 1,450 บาท x 2 คืน 11,600  บาท 

 40 คน x 900 บาท x 2 คืน 72,000  บาท 
- ค่าพาหนะ 44 คน x 600 บาท 26,400  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 44 คน x 300 บาท x 3 มื้อ  39,600 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 44 คน x 350 บาท x 2 มื้อ 30,800  บาท 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  44 คน x 50 บาท x 6 มื้อ 13,200 บาท 

 ค่าวิทยากร 
  - ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ  1 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง 600  บาท 
  - ค่าวิทยากรอภิปราย  3 คน x 600 บาท x 1.5 ชั่วโมง 2,700  บาท 
   2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง 3,600  บาท 
   1 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง 3,600  บาท 
  - ค่าวิทยากรกลุ่ม  4 คน x 600 บาท x 12 ชั่วโมง 28,800  บาท 
   1 คน x 1,200 บาท x 12 ชั่วโมง 14,400  บาท 
  - ค่าวิทยากรบรรยายสรุป 1 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง 600  บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน x 360 บาท 1,440  บาท 



   44 คน x 320 บาท 14,080  บาท 
ค่าจัดท าเล่มแผน 200 เล่ม x 300 บาท  60,000  บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์  680  บาท 

   รวม 324,100 บำท 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ครั้ง 4 ไตรมาส งบประมาณ 37,600 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  9,400  บำท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 200 บาท x 1 มื้อ 8,000  บาท 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ 1,400 บาท 

    รวม                             9,400  บำท 

 

 

กิจกรรมที่  5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผน การงบประมาณ  
และการติดตามประเมินผล งบประมาณ 132,400 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ค่าท่ีพัก 4 คน x 1,450 บาท x 1 คืน 5,800  บาท 
 30 คน x 900 บาท x 1 คืน  27,000  บาท 
- ค่าพาหนะ 34 คน x 600 บาท   20,400  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 34 คน x 300 บาท x 2 มื้อ  11,900   บาท 
- ค่าอาหารเย็น 34 คน x 350 บาท x 1 มื้อ 15,400  บาท 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  34 คน x 50 บาท x 4 มื้อ 6,800 บาท 

 ค่าวิทยากร 
  - ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ  1 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง 600  บาท 
  - ค่าวิทยากรอภิปราย  3 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง  1,800  บาท 
  - ค่าวิทยากรกลุ่ม  3 คน x 600 บาท x 10.5 ชั่วโมง  18,900  บาท 
  - ค่าวิทยากรบรรยายสรุป 1 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง 600  บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน x 270 บาท x 2 วัน  2,160  บาท 
   30 คน x 240 บาท x 2 วัน  14,400  บาท 
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์   6,640  บาท 

            รวม                                132,400  บำท 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล 
  ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในยุคโลกาภิวัตน์
การวางแผนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่อันจะน าไปสู่          
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ายุทธศาสตร์       
การต่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้าง    
ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค ในการพัฒนาการด าเนินงาน  
ด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็น
สากล และเหมาะสมตามบริบทและสภาวะสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวคิด 
Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการผลิตคนไทย 4.0 ที่มีคุณลักษณะทันโลกและเทคโนโลยี มีส่วนร่วมกับ
นานาชาติผ่านการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
  นอกจากนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแนวทาง   
การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับนานาประเทศ จึงจัดการ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากับนานาประเทศ รวมทั้งน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบและ  



เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562) 

วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการต่างประเทศสู่การพัฒนาและยกระดับ           
การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
  2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ในด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับนานาประเทศ 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

1. มี (ร่าง) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา 

2. มีผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 10 ประเทศ 
  
 เชิงคุณภาพ  
 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศฯ สามารถยกระดับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นสากล 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จ านวน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ร่าง 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย 5 ประเทศ 
 เชิงคุณภาพ  
 ระดับความส าเร็จของการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคล    
และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดท ายุทธศาสตร์การต่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   1) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
   2) ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศฯ 
   3) สรุปผลการระดมความคิดเห็น และจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศฯ เตรียมเสนอ
คณะกรรมการฯ 



   4) น าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศฯ ต่อคณะกรรมการฯ 
  2. จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
   กิจกรรมประกอบด้วย 1) การน าเสนอข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของแต่ละประเทศ 2) การหารือเพ่ือแสวงหาความร่วมมือในด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต และ 3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 
งบประมำณ  1,300,000   บาท 
 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบระดับสูงจากนานาประเทศไม่สามารถ              

เข้าร่วมประชุมได้ โดยอาจจะมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบเข้าร่วมแทน ซึ่งไม่มีอ านาจในการตัดสินใจในการท า                    

บันทึกความตกลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ บุคลากรในส านักงาน ก.ค.ศ. ที่มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

ยังมีจ านวนน้อย อาจส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าท่ีควร 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน การต้อนรับและรับรองผู้แทนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้

งบประมาณจ านวนมากเมื่อเทียบรายบุคคลกับการประชุมราชการทั่วไป และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มี           

การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอ 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติตามระเบียบ 

การเบิกจ่ายการรับรองชาวต่างชาติ และการประชุมระหว่างประเทศ เนื่องจากส านักงาน ก.ค.ศ. ยังมีประสบการณ์

ในการจัดประชุมระหว่างประเทศไม่มากนัก 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ด้านยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม เพ่ือปฏิสัมพันธ์และสร้างความ

ร่วมมือในอนาคต 

 ด้านการด าเนินการ ให้มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ.  

เพ่ือรองรับการจัดโครงการในอนาคต และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการในการสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ

ประชุม 

 ด้านการเงิน บริหารงบประมาณให้เพียงพอในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ต่างประเทศ 

 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ศึกษาระเบียบที่ใช้กับโครงการให้เกิดความชัดเจน  

และประสานกรมบัญชีกลางหากเกิดข้อสงสัย 



ผู้รับผิดชอบโครงกำร ส านักงานเลขาธิการ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ยุทธศาสตร์การต่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
 ได้น าความรู้ กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ของนานาประเทศ มาปรับใช้และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล       
และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย  



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ       255,000 บำท 
 - ค่าท่ีพัก   40 คน x 900 บาท x 2 คืน    72,000 บาท 

- ค่าพาหนะ   40 คน x 600 บาท     24,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  40 คน x 300 บาท x 3 มื้อ    36,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น   40 คน x 350 บาท x 2 มื้อ    28,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 50 บาท x 6 มื้อ     12,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
  (240 บาท x 3 วัน) – (80 บาท x 5 มื้อ) = 320 บาท x 3 วัน x 40 คน   38,400 บาท 
- ค่าวิทยากรบรรยายและกลุ่ม 3 คน x 600 บาท x 20 ชม.    36,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และน้ ามันเชื้อเพลิง         8,600 บาท 

 2) จัดท าเล่มแผนฯ    300 บาท x 150 เล่ม              45,000 บำท 

                  รวม  300,000 บำท 
 
  



2. กำรประชุมนำนำชำติว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1) ค่าเดินทาง                 543,600  บำท   

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน           480,000  บาท   
20,000/ไป-กลับ × 24 คน 
ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศ          30,000  บาท 

 3,000 บาท/วัน x 5 คัน x 2 วัน 
  ค่ารถยนต์โดยสาร           33,600  บาท  
  600 บาท/ไป-กลับ × 56 คน 

 2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม          124,800  บำท  
 ค่าอาหารเช้า                    16,000  บาท 
 200 บาท/คน × 40 คน × 2 มื้อ 
 ค่าอาหารกลางวัน                     40,000  บาท 
 500 บาท/คน × 40 คน × 2 มื้อ 
  ค่าอาหารกลางวัน                     20,000  บาท 
 500 บาท/คน × 40 คน × 1 มื้อ 
 ค่าอาหารเย็น                     20,000  บาท     
  500 บาท/คน × 40 คน × 1 มื้อ 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          19,200  บาท                       

120 บาท/คน × 40 คน × 4 มื้อ 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            9,600  บาท                       

120 บาท/คน × 40 คน × 2 มื้อ 
 3) ค่าท่ีพัก                   160,000  บำท  
 2,000 บาท/คน/คืน × 2 คืน × 40 คน       160,000  บาท 
 4) ค่าจ้างเหมาบริการจัดระบบตู้ส่งสัญญาณแปลภาษา และสถานที่    150,000  บำท 
 5) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด            21,600  บำท 

   รวม        1,000,000  บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มประเทศอาเซียน ส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคล  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอ านาจหน้าที่ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องแสวงหาความร่วมมือด้านการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่จะน าความรู้มาปรับใช้กับระบบบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
ประเทศไทย นอกจากนี้จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังคาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายของบุคคลในกลุ่มอาชีพครู 
ในภูมิภาคเป็นจ านวนมาก การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ตลอดจนสร้างความร่วมมือ 
ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเจรจาความร่วมมือกับสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน +6 โดยน าผลลัพธ์ ความรู้ และประสบการณ์ 
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาศึกษาเปรียบเทียบ ปรับใช้ และ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 ส่งผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 จ านวน 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ  
 ได้รับความรู้ แนวคิด และความร่วมมือในเรื่องระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน +6 มาพัฒนาร่วมกัน 

ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ 

 รายงานผลการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 จ านวน 1 เรื่อง 
 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. มีความร่วมมือด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน +6 รวมทั้งได้รับความรู้ กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติ ด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปรับใช้และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 
 



กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
 1. ส่งผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการรูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 
 2. รายงานผลการเจรจาความร่วมมือฯ เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 
 3. น าผลการเจรจาฯ มาพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมำณ 
  จ านวน   294,800   บาท (งบเบิกแทน สป. (งบรายจ่ายอื่น)) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายอาจไม่น าผลจากการเจรจาความร่วมมือฯ มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบการด าเนินงานของประเทศคู่เจรจา กับบริบทการท างานของส านักงาน ก.ค.ศ. 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการด าเนินการ บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ยังมีอยู่จ านวนน้อย 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอส าหรับสนับสนุนการเดินทาง 
ไปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ มาตรการและนโยบายของรัฐบาลไม่เอ้ือต่อ 
การเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีขอบเขตในการเดินทางในประเทศท่ีก าหนดเท่านั้น 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ด้านยุทธศาสตร์ ต้องก าหนดให้กลุ่มเป้าหมายที่เดินทางไปเจรจาความร่วมมือฯ ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการด าเนินงานของประเทศคู่ เจรจา กับบริบทการท างานของส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือหาแนวทาง 
ในการพัฒนาการด าเนินงานของส านักงาน รายงานต่อผู้บริหารส านักงาน  
 ด้านการด าเนินการ ให้ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นฝ่าย
สนับสนุนโครงการ ในระยะยาวควรมีการเพ่ิมศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากรส านักงาน  
เพ่ือสนับสนุนองค์กรในการด าเนินโครงการในอนาคต 
 ด้านการเงิน ด้านงบประมาณควรมีความยืดหยุ่น และจัดผู้แทนเข้าร่วมโครงการให้สอดรับกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือในต่างประเทศให้เป็นไป 
ตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส านักงานเลขาธิการ 

 

 

 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  การเจรจาจะท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากับสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน +6 รวมทั้งได้รับความรู้ กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติ  
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปรับใช้และพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
  น าความรู้ กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของประเทศไทย 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

1. ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ 
 ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป   (1 คน x 20,000 บาท)       20,000   บาท  
 ระดับช านาญการพิเศษลงมา   (4 คน x 20,000 บาท)      80,000   บาท 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป   (1 คน x 5 วัน x 3,100 บาท)      15,500   บาท  
 ระดับช านาญการพิเศษลงมา   (4 คน x 5 วัน x 2,100 บาท)      42,000   บาท 

3. ค่าเช่าที่พัก 
 ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป   (1 คน x 4 คืน x 5,000 บาท)      20,000   บาท  
 ระดับช านาญการพิเศษลงมา   (4 คน x 4 คืน x 5,000 บาท)      80,000   บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ค่าหนังสือเดินทาง        5,000   บาท 
 ค่าพาหนะในประเทศและต่างประเทศ       27,500   บาท 
 ค่าของที่ระลึก        4,800   บาท 
        รวม      294,800 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำรกิจตรวจติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 
หลักกำรและเหตุผล 

ต า ม พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ .ศ. 2547  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 19 (11) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน 
ให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา และมาตรา 19 (13) ก ากับ ดูแล  
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยที่ผ่านมา อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาพบว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางหน่วยงาน 
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 ดังนั้น เพ่ือให้อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 
เฉพาะกิจฯ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเข้าใจตรงกัน 
ซึ่งจะท าให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล และมีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ให้กับอนุกรรมการใน  
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
มีการจัดประชุมสัมมนาการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค 

 



เชิงคุณภาพ 

 1. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ 
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

 2. การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดประชุมสัมมนาการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการบริหาร 
งานบุคคล ครบทั้ง 4 ภูมิภาค 

 
 เชิงคุณภาพ 
  อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ  
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในระดับมาก 
 
กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 จัดประชุมสัมมนาการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคล ให้กับอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ 
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 ครั้ง) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการสัมมนาการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 



2. จัดประชุมสัมมนาการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/ 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเชิญอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/ 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
225 เขต และของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยแบ่งการจัดเป็น 4 ภูมิภาค    

3. สรุปและรายงานผลการประชุมฯ เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือทราบ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
งบประมำณ 1,893,100 บาท  
 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป  อาจมี 

การเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
การให้ความส าคัญของหน่วยงานในการจัดส่งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 

งานบุคคลโดยตรง 
ความเสี่ยงด้านการเงิน  

  (ไม่มี)  
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  
กรณีมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. ซึ่งส่งผล 
ให้กระบวนการ ขั้นตอน ฯลฯ เปลี่ยนไป 
 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
ชี้แจงให้หน่วยงานเข้าใจถึงความส าคัญในการจัดประชุมสัมมนา 
ความเสี่ยงด้านการเงิน  

  (ไม่มี)  
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  
ศึกษา ติดตามเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

 



ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามฯ/อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ 
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

 2. การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประชุมสัมมนำฯ ครั้งที่ 1 จ ำนวน 105 คน (ภำคกลำง) 

1. ค่ำที่พัก 
  207,700   บำท  

 - (2 คืน x 1,450 บาท x 8 คน) 23,200  บาท  
  

 - (2 คืน x 900 บาท x 86 คน) 154,800  บาท  
  

 - (3 คืน x 900 บาท x 11 คน) 29,700  บาท  
  

2. ค่ำอำหำร 
   157,500   บำท  

 - ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 300 บาท x 105 คน) 63,000  บาท  
  

 - ค่าอาหารเย็น (2 มื้อ x 350 บาท x 105 คน) 73,500  บาท  
  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อ x 50 บาท x 105 คน) 21,000  บาท  
  

3. ค่ำพำหนะ 
  11,400   บำท  

 - (600 บาท x 19 คน) 11,400  บาท  
  

4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
   9,680   บำท  

 - (240 บาท x 4 วัน) – (80 บาท x 4 มื้อ) x 7 คน  4,480  บาท  
  

 - (240 บาท x 3 วัน) – (80 บาท x 4 มื้อ) x 4 คน  1,600  บาท  
  

 - (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 4 มื้อ) x 8 คน  3,600  บาท  
  

5. ค่ำวิทยำกร 
  69,000   บำท  

ค่าวิทยากรบรรยาย 
    

 - (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน) 600  บาท  
  

 - (1 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 1 คน)  1,200  บาท  
  

 วิทยากรอภิปราย 
    

 - (16 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 3 คน) 28,800  บาท  
  

 - (16 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 2 คน) 38,400  บาท  
  

6. ค่ำวัสดุ 
   6,000   บำท  

 - ค่าวัสดุ,ค่าเอกสารการประชุม  6,000  
   

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น (ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) 
   1,220   บำท  

รวมทั้งสิ้น 
   462,500   บำท  

 

 
 
 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประชุมสัมมนำฯ ครั้งที่ 2 จ ำนวน 86 คน (ภำคเหนือ) 
1. ค่ำที่พัก 

  
 170,800  บำท  

- (2 คืน x 1,450 บาท x 8 คน) 23,200  บาท  
  - (2 คืน x 900 บาท x 70 คน) 126,000  บาท  
  - (3 คืน x 900 บาท x 8 คน) 21,600  บาท  
  2. ค่ำอำหำร 

  
 129,000  บำท  

- ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 300 บาท x 86 คน) 51,600  บาท  
  - ค่าอาหารเย็น (2 มื้อ x 350 บาท x 86 คน) 60,200  บาท  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อ x 50 บาท x 86 คน) 17,200  บาท  
  3. ค่ำพำหนะ 

  
 80,000  บำท  

- (5000 บาท x 16 คน) 80,000  บาท  
  4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 

  
 8,720  บำท  

- (240 บาท x 4 วัน) – (80 บาท x 4 มื้อ) x 8 คน 5,120  บาท  
  - (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 4 มื้อ) x 8 คน 3,600  บาท  
  5. ค่ำวิทยำกร 

  
 69,000  บำท  

ค่าวิทยากรบรรยาย 
    - (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน) 600  บาท  

  - (1 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 1 คน) 1,200  บาท  
   วิทยากรอภิปราย 

    - (16 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 3 คน) 28,800  บาท  
  - (16 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 2 คน) 38,400  บาท  
  6. ค่ำวัสดุ 

  
 5,000  บำท  

- ค่าวัสดุ 5,000  
   7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น (ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) 

  
 1,580  บำท  

     รวมทั้งสิ้น 
  

 464,100  บำท  
 

 

 

 

 

 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 



กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนำฯ ครั้งท่ี 3 จ ำนวน 112 คน (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1. ค่ำที่พัก 

  
 217,200  บำท  

- (2 คืน x 1,450 บาท x 6 คน)  17,400  บาท  
  - (2 คืน x 900 บาท x 96 คน)  172,800  บาท  
  - (3 คืน x 900 บาท x 10 คน)  27,000   บาท  
  2. ค่ำอำหำร 

  
 168,000  บำท  

- ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 300 บาท x 112 คน)  67,200   บาท  
  - ค่าอาหารเย็น (2 มื้อ x 350 บาท x 112 คน) 78,400   บาท  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อ x 50 บาท x 112 คน)  22,400   บาท  
  3. ค่ำพำหนะ 

  
80,000  บำท  

- (5000 บาท x 16 คน)  80,000   บาท  
  4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 

  
 9,100  บำท  

- (240 บาท x 4 วัน) – (80 บาท x 4 มื้อ) x 10 คน  6,400   บาท  
  - (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 4 มื้อ) x 6 คน  2,700   บาท  
  5. ค่ำวิทยำกร 

  
69,000  บำท  

ค่าวิทยากรบรรยาย 
    - (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน)  600   บาท  

  - (1 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 1 คน)  1,200   บาท  
   วิทยากรอภิปราย 

    - (16 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 3 คน)  28,800   บาท  
  - (16 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 2 คน)  38,400   บาท  
  6. ค่ำวัสดุ 

  
5,000  บำท  

- ค่าวัสดุ  5,000  
   7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น (ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) 

  
 1,200  บำท  

     รวมทั้งสิ้น 
  

549,500 บำท  
 

 

 

 

 

 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 



ประชุมสัมมนำฯ ครั้งที่ 4 จ ำนวน 64 คน (ภำคใต้) 
1. ค่ำที่พัก 

  
168,000  บำท  

- (3 คืน x 1,450 บาท x 8 คน) 34,800  บาท  
  - 3 คืน x 900 บาท x 6 คน) 16,200  บาท  
  - 2 คืน x 900 บาท x 20 คน) 36,000  บาท  
  - 3 คืน x 900 บาท x 30 คน) 81,000  บาท  
  2. ค่ำอำหำร 

  
 96,000  บำท  

- ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 300 บาท x 64 คน) 38,400  บาท  
  - ค่าอาหารเย็น (2 มื้อ x 350 บาท x 64 คน) 44,800  บาท  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อ x 50 บาท x 64 คน) 12,800  บาท  
  3. ค่ำพำหนะ 

  
 70,000  บำท  

- (5000 บาท x 14 คน) 70,000  บาท  
  4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 

  
 7,440  บำท  

- (240 บาท x 4 วัน) – (80 บาท x 4 มื้อ) x 6 คน 3,840  บาท  
  - (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 4 มื้อ) x 8 คน 3,600  บาท  
  5. ค่ำวิทยำกร 

  
 69,000  บำท  

ค่าวิทยากรบรรยาย 
    - 1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน) 600  บาท  

  - 1 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 1 คน) 1,200  บาท  
   วิทยากรอภิปราย 

    - 16 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 3 คน) 28,800  บาท  
  - 16 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 2 คน) 38,400  บาท  
  6. ค่ำวัสดุ 

  
 5,000  บำท  

- ค่าวัสดุ 5,000  
   7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น (ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) 

  
 1,560  บำท  

     รวมทั้งสิ้น 
  

 417,000  บำท  
 

 

 

 

 
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและชี้แจงด้ำนกำรบริหำร 

งำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  



 
หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม มาตรา 19 (11) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษา 

แนะน าและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา  ทั้งนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ท าหน้าที่เป็น

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ต่างๆ ส าหรับ 

การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานการศึกษาถือปฏิบัติ  

พร้อมทั้งตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง และก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน

การศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจง 

ด้านการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา ให้เป็นรูปธรรม สามารถค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อหารือ

ที่ชัดเจน และมีรูปแบบการออกค าสั่งตามกฎหมายที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

ของหน่วยงานการศึกษา จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์ 
 จัดท าระบบหนังสือเวียน ระบบตอบข้อหารือ และระบบรูปแบบค าสั่งการบริหารงานบุคคล  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 

มีระบบหนังสือเวียน ระบบตอบข้อหารือ และระบบรูปแบบค าสั่ งการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

ระบบหนั งสือเวียน ระบบตอบข้อหารือ และระบบรูปแบบค าสั่ งการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน หน่วยงานการศึกษาสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 



ได้ระบบหนังสือเวียน ระบบหนังสือตอบข้อหารือ และระบบรูปแบบค าสั่งการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 ระบบ  

 เชิงคุณภาพ 
  หน่วยงานการศึกษาผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารก าหนดแนวทางการจัดท าระบบหนังสือเวียนและระบบตอบข้อหารือ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ านวน 40 คน งบประมาณ 49,400 บาท) 

 1. ตั้งคณะท างานและประชุมคณะท างาน 

 2. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลหนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 3. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

 4. รายงานผลการประชุม เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารูปแบบค าสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (จ านวน 45 คน งบประมาณ 363,000 บาท) 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลหนังสือเวียน กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 2. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

 3. รายงานผลการประชุม เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาชี้แจงระบบหนังสือเวียน ระบบตอบข้อหารือ และระบบรูปแบบค าสั่ง 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ านวน 60 คน งบประมาณ 57,600 บาท) 

 1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

 2. รวบรวมประเด็น ข้อสังเกต เพื่อน ามาปรับปรุง 

 3. รายงานผลการประชุม เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

 4. แจ้งเวียนหน่วยงานการศึกษาทราบ 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 
งบประมำณ  470,000 บาท 
 
 
 
 
 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน -                                                                                                                               

ความเสี่ยงด้านการเงิน -  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

การตอบข้อหารือที่เป็นเรื่องเฉพาะราย หากเผยแพร่ไป อาจเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 หนังสือตอบข้อหารือที่จะเผยแพร่ต้องผ่านความเห็นของคณะท างาน และผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 หน่วยงานการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

และมีรูปแบบค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 



กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำระบบหนังสือเวียนและระบบตอบข้อหำรือของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

     ค่ำอำหำร 
  

18,800  บำท 
    - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 200 บาท x 40 คน) 8,000  บาท 

      - ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ x 200 บาท x 40 คน) 8,000  บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 40 คน) 2,800  บาท 
  ค่ำพำหนะ 

  
12,000  บำท 

    - ค่ารถยนต์รับจ้าง (300 บาท x 40 คน) 12,000  บาท 
  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

  
18,600  บำท 

    -  (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน) 600  บาท 
      -  (6 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 5 คน) 18,000  บาท 
  รวมทั้งสิ้น 

  
49,400  บำท 

     กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำระบบรูปแบบค ำสั่งกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร        
ทำงกำรศึกษำ  

ค่ำที่พัก 
  

101,600  บำท 
    -  (3 คืน x 900 บาท x 18 คน) 48,600  บาท 

      -  (2 คืน x 1,450 บาท x 4 คน) 11,600  บาท 
      -  (2 คืน x 900 บาท x 23 คน) 41,400  บาท 
  ค่ำอำหำร 

  
85,500  บำท 

    - ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ x 300 บาท x 45 คน) 40,500  บาท 
      - ค่าอาหารเย็น (2 มื้อ x 350 บาท x 45 คน) 31,500  บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6 มื้อ x 50 บาท x 45 คน) 13,500  บาท 
  ค่ำพำหนะ 

  
85,000  บำท 

    - ค่ารถยนต์รับจ้าง (600 บาท x 35 คน) 21,000  บาท 
      - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (8,000 บาท x 6 คน) 48,000  บาท 

      - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนตัว (4,000 บาท x 4 คน) 16,000  บาท 
  ค่ำเบี้ยเลี้ยง 

  
14,560  บำท 

    - (240 บาท x 3 วัน) – (80 บาท x 5 มื้อ) x 41 คน 13,120  บาท 
      - (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 5 มื้อ) x 4 คน 1,440  บาท 
  

      
 

    ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
  

63,000  บำท 



  วิทยากรบรรยาย 
        -  (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน) 600  บาท 

    วิทยากรอภิปราย 
        -  (4 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 5 คน) 12,000  บาท 

    วิทยากรกลุ่ม 
        -  (21 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 4 คน) 50,400  บาท 

  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
  

8,000  บำท 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น (ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) 

  
5,340  บำท 

รวมทั้งสิ้น 
  

363,000  บำท 

     กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนำชี้แจงระบบหนังสือเวียน ระบบตอบข้อหำรือ และระบบรูปแบบค ำสั่ง 
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

     ค่ำอำหำร 
  

28,200  บำท 
    - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 200 บาท x 60 คน) 12,000  บาท 

      - ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ x 200 บาท x 60 คน) 12,000  บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 60 คน) 4,200  บาท 
  ค่ำพำหนะ 

  
18,000  บำท 

    - ค่ารถยนต์รับจ้าง (300 บาท x 60 คน) 18,000  บาท 
  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

  
11,400  บำท 

    -  (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน) 600  บาท 
      -  (6 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 3 คน) 10,800  บาท 
  รวมทั้งสิ้น 

  
57,600  บำท 

     หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำกำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม มาตรา 19 (13) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรักษาความเป็นธรรม  
และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล มาตรา 20 (8) ก าหนดให้ส านักงาน ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่จัดท า 
รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ ก.ค.ศ.  
ซึ่งควรได้มีการพัฒนาระบบรายงานการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือให้การวิเคราะห์และประเมินผลรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
และเน้นการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึ งได้น าระบบเทคโนโลยีสา รสนเทศเข้ ามามีส่ วนร่วม 
ในกระบวนการตรวจติดตามการบริหารงานบุคคลและเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส าหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดท าเป็นระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่ องมือให้ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด/ส่วนราชการด าเนินการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลผ่านระบบดังกล่าว  
และเป็นฐานข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเป็น
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการต่อไป จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการพัฒนาการตรวจติดตาม 
และประเมินผลการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาระบบการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริ หารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จัดท าคู่มือการบันทึกข้อมูลการบริหารงานบุคคลผ่านระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  



เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 
1. มีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ระบบ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร 

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
3. มีคู่มือการบันทึกข้อมูลการบริหารงานบุคคลผ่านระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. มีรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามอ านาจ

หน้าที่ของของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 

การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ครอบคุลม และมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. มีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ระบบ 

2. มีรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามอ านาจ
หน้าที่ของของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่าน ระบบ 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

  



กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่  2 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
2. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
3. ตั้งคณะท างานและประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 4. รายงานผลการประชุม เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

กิจกรรมที่  3 จัดท าคู่มือระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/ส่วนราชการ 

 2. สรุปรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

 3. น าเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต้นฉบับรายงานการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่ 

 4. จัดพิมพ์รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 300 เล่ม 

 5. จัดส่งรายงานการบริหารงานบุคคลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

ระยะเวลำ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 500,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส่วนราชการ ไม่สามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลการบริหารงาน

บุคคลตามรูปแบบของระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน - 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  
กรณีมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. ซึ่งส่งผล 
ให้กระบวนการ ขั้นตอน ฯลฯ เปลี่ยนไป 

 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าคู่มืออธิบายการด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. มีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถตรวจติดตามการบริหารงานบุคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ครอบคุลม และมีประสิทธิภาพ และมีรายงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ในส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฃ 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอส านักงาน ก.ค.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ค่ำที่พัก 
  

 123,700  บำท 
    -  (3 คืน x 900 บาท x 18 คน)  40,500  บาท 

      -  (2 คืน x 1450 บาท x 11 คน)  29,000  บาท 
      -  (2 คืน x 900 บาท x 24 คน)  43,200  บาท 
  ค่ำอำหำร 

  
 100,700  บำท 

    - ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ x 300 บาท x53 คน)  44,100  บาท 
      - ค่าอาหารเย็น (2 มื้อ x 350 บาท x 53 คน)  34,300  บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6 มื้อ x 50 บาท x 53 คน)  14,700  บาท 
  ค่ำพำหนะ 

  
 112,000  บำท 

    - ค่ารถยนต์รับจ้าง (600 บาท x 40 คน)  24,000  บาท 
      - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (8,000 บาท x 6 คน)  48,000  บาท 
      - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนตัว (4,000 บาท x 3 คน)  12,000  บาท 
  ค่ำเบี้ยเลี้ยง 

  
   17,360  บำท 

    - (240 บาท x 3 วัน) – (80 บาท x 5 มื้อ) x 39 คน  12,480  บาท 
      - (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 5 มื้อ) x 10 คน 3,600  บาท 
  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

  
   69,600  บำท 

  วิทยากรบรรยาย 
        -  (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน)       600  บาท 

    วิทยากรอภิปราย 
        -  (23 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 5 คน) 69,000  บาท 

  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
  

     5,000  บำท 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น (ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) 

  
     1,640  บำท 

รวมทั้งสิ้น 
  

 430,000  บำท 
  

    หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
    ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมท่ี 3 จัดท ำคู่มือกำรใช้ระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ค่าจัดพิมพ์คู่มือการบันทึกข้อมูล (100 เล่ม x 100 บาท)  
  

   10,000  บำท 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมท่ี 4 จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ค่าจัดพิมพ์รายงานการบริหารงานบุคคล (300 เล่ม x 200 บาท) 

  
   60,000  บำท 

     



โครงกำรจัดท ำและพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 57 ก าหนดให้ 

การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด  

 มาตรา 58 วรรคสอง ก าหนดให้ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

งานบุคคลส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ดังนั้น เพ่ือให้การโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ และหน่วยงาน

ราชการ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามมาตรา 57 และมาตรา 58     

วัตถุประสงค ์
 จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 57 และมาตรา 58) 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ  

  มีหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 57 และมาตรา 58) 

อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ์ 

 เชิงคุณภาพ 

ก.ค.ศ. มีหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 57  และ 

มาตรา 58) ซึ่งสามารถคัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

  มีหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 57 และมาตรา 58)  

อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ์ 

  เชิงคุณภาพ 

  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปฏิบัติงาน 

ค าขอเกี่ยวกับการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 



กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามมาตรา 57 และมาตรา 58 

 3. เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ 

 4. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง / ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ / อนุมัติ 

       5. ประกาศใช้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561  –  30 กันยายน 2562) 

งบประมำณ   34,500 บาท   

โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้ 

ค่าอาหาร 

  

14,100  บาท  

    - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 200 บาท x 30 คน) 6,000   บาท  

      - ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ x 200 บาท x 30 คน) 6,000   บาท  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 30 คน) 2,100   บาท  

  ค่าพาหนะ 

  

9,000  บาท  

    - ค่ารถยนต์รับจ้าง (300 บาท x 30 คน) 9,000   บาท  

  ค่าตอบแทนวิทยากร 

  

11,400  บาท  

    -  (1 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 1 คน) 600   บาท  

      -  (6 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 3 คน) 10,800   บาท  

  รวมทั้งสิ้น 

  

34,500  บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
 -  การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
 -  จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจท าให้ล าดับความส าคัญของงานเปลี่ยนแปลงไป 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน - 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 - หากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลท าให้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร      
 ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (มาตรา 57 และมาตรา 58) 

 2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กำรติดตำมและประเมินผลและสรุปรำยงำน 
 1. ติดตาม ตรวจสอบจากค าสั่งการรับโอนฯ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศึกษาธิการจังหวัด 

ส่งมายังส านักงาน ก.ค.ศ. 

 2. ประเมินผลจากการพิจารณาการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากรายงาน 

การประชุม กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพ่ือรองรับกำรพัฒนำ 
สู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีพันธกิจในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศ  
 ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการและข้าราชการ ซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อน
ตามนโยบายรัฐบาล  ด้วยการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยน า
ระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจงานต่างๆ ภายในส านักงาน ก.ค.ศ.  

ส านักงาน ก.ค.ศ. มีบุคลากรประมาณ 300 คน และให้บริการงานด้านการบริหารงานบุคคล 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 400,000 ราย จึงตระหนักในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าวและรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อจัดหาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักงาน ก.ค.ศ. 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 

1. จัดหาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน  
3 รายการ  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 2 ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ 
ได้อย่างต่อเนื่องมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

1. จ านวนระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ (ล่ม/หยุดบริการ) โดยแบ่งเป็นกรณีใช้พ้ืนที่
วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ไม่เกิน 5 นาที/เดือน และกรณี
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่เกิน 1 วันท าการนับจากวันที่แจ้ง 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้และสามารถใช้งานระบบมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 



เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่จัดหาและบ ารุงรักษาได ้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักงาน ก.ค.ศ.  

เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานได้ 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
1. กิจกรรมจัดหาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1 ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
1.2 จัดประชุมก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ 
1.3 จัดจ้างเหมาบริการ 
1.4 ตรวจรับการจ้าง 
1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักงาน ก.ค.ศ. 
2.1 ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
2.2 ก าหนดหลักสูตร สถานที่ และวิทยากร 
2.3 ด าเนินการจัดประชุม 
2.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 602,400 บาท  
1. กิจกรรมจัดหาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

งบประมาณ 587,200 บาท 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักงาน ก.ค.ศ. งบประมาณ 15,200 บาท
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้สนับสนุนการท างานที่เร่งด่วน 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ  เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ใช้งาน 
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานได้อย่างประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  หากมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจท าให้การใช้งบประมาณล่าช้าส่งผลต่อการบริหารโครงการ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  หากมีการปรับแก้กฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจส่งผลต่อการด าเนินโครงการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์   เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 



ด้านการด าเนินการ  เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ด้านการเงิน   เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถ
รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

การบริหารงานบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส านักงาน ก.ค.ศ. สามารถใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่จัดหาและบ ารุงรักษาได ้
2. ผู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักงาน ก.ค.ศ.  

เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานได้ 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
1. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร  

1. กิจกรรมจัดหำและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
งบประมำณ 587,200 บำท 

รายละเอียดตัวคูณ 
  1.1 ค่ำเช่ำใช้พื้นที่วำงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหลัก   500,000บำท 
 - บริการ Server Colocation ½ Rack 20 Public IP  

- Gigabit Ethernet Port 1 Port 
- อุปกรณ์ Switch (Gigabit Port 16 Port) 
- Sim Card 3G 2 Sim 

500,000บาท  

  1.2 ค่ำเช่ำระบบ Cloud Server แบบท่ี 1   47,600บำท 
 - ระบบ Cloud Server แบบที่ 1 

  ราคา 6,800 x 7 เดือน 
47,600บาท  

  1.3 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย   39,600บำท 
 - บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

  ราคา 39,600 x 1 เครื่อง 
39,600บาท  

 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำน ก.ค.ศ. งบประมำณ 15,200 บำท 
รายละเอียดตัวคูณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ภายในส านักงาน ก.ค.ศ. โดยมีผู้แทนจากภารกิจ/
เลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร รวม 20 คน จ านวน 2 ระบบ 

1. ค่าอาหาร 
  

3,800  บาท 

 
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 20 คน 2,400  บาท 

  

 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35 บาท x 20 คน 1,400  บาท 

  2. ค่าวิทยากร 
  

3,600  บาท 

 
- 6 ชม. x 600 บาท x 1 คน 3,600  บาท 

  3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
  

  200 บาท 

 
1 ระบบ รวม 

  
7,600  บาท 

 
2 ระบบ รวม 

  
15,200  บาท 

 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิรูปกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีพันธกิจในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศ  
 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการและข้าราชการ ซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อน
ตามนโยบายรัฐบาล  ด้วยการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยน า
ระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจงานต่างๆ ภายในส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเป็นระบบฐานข้อมูล  
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศ สามารถรองรับการเรียกใช้
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในมิติที่หลากหลาย และบริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกเวลา ทุกสถานที่  
ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 



 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารและการใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ได้มีความพยายามในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านการศึกษา ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันภายในสังกัดของตนเอง โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวยังไม่เกิดระบบฐานข้อมูลกลางที่มีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการได้อย่างสมบูรณ์ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษาร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เพ่ือรองรับ  
การบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  

2. เพ่ือด าเนินการแปลงและถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการหรือใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร  

งานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. เพ่ือทบทวนระเบียบ ก.ค.ศ . ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา พ.ศ. 2555 
6. เพ่ือรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการศึกษากลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา จ านวน 2 ระบบ 
2. แปลงและถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  

1 ฐานข้อมูล 
3. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 ครั้ง 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 จ านวน 2 ครั้ง 
6. บูรณาการข้อมูลด้านการศึกษาร่วมกับส่วนราชการต่างๆ จ านวน 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 



1. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีขีดความสามารถในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว โปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษาร่วมกับส่วนราชการต่าง  ๆ เพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

1. ข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นปัจจุบัน อย่างน้อย  
80 หน่วยงาน 

2. จ านวนส่วนราชการที่บูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างน้อย 2 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 

1. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้ 
2. ข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างส่วนราชการต่างๆ มีความถูกต้องตรงกัน 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
 1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.1 กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบทะเบียนประวัติและระบบเลื่อนเงินเดือน 
  วิธีด าเนินงาน  
  (1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  (2) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ และขอความเห็นชอบการจัดจ้าง 
  (3) จัดจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบ 
  (4) ตรวจรับการจ้างและติดตามผลการด าเนินงาน 
  (5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
   1.2 กิจกรรมย่อยการแปลงและถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   วิธีด าเนินงาน  
   (1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
   (2) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ และขอความเห็นชอบการจัดจ้าง 
   (3) จัดจ้างเหมาบริการแปลงและถ่ายโอนข้อมูล 
   (4) ตรวจรับการจ้างและติดตามผลการด าเนินงาน 
   (5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 2. กิจกรรมการพัฒนาระเบียบและบุคลากรเพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร 
งานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 กิจกรรมย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   วิธีด าเนินงาน 



   (1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
   (2) ก าหนดหลักสูตร และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ 
   (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
  2.2 กิจกรรมย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 
   วิธีด าเนินงาน 
   (1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
   (2) ยก (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
   (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 3. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   วิธีด าเนินงาน 
   (1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
   (2) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ และขอความเห็นชอบการจัดหา 
   (3) จัดซื้อครุภัณฑ์ 
   (4) ตรวจรับการจ้าง 
   (5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ     9,135,900 บาท  
1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา งบประมาณ 7,204,900 บาท 
1.1 กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบทะเบียนประวัติและระบบเลื่อนเงินเดือน งบประมาณ 5,941,900 บาท 
1.2 กิจกรรมย่อยการแปลงและถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา งบประมาณ 1,263,000 บาท 
2. กิจกรรมการพัฒนาระเบียบและบุคลากรเพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร 

งานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 1,756,000 บาท 
2.1 กิจกรรมย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 1,216,000 บาท 
2.2 กิจกรรมย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 งบประมาณ 540,000 บาท    
3. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 175,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 



ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้สนับสนุนการท างานที่เร่งด่วน 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ใช้งาน 
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน หากมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจท าให้การใช้งบประมาณล่าช้าส่งผลต่อการบริหารโครงการ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ หากมีการปรับแก้กฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจส่งผลต่อการด าเนินโครงการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ด้านการด าเนินการ เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ด้านการเงิน  เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ื อให้ สามารถรองรับสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ เตรียมความพร้อมการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถ

รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบและน าข้อมูลไปใช้งานได้จริง รวมถึงเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้
สนับสนุนการบริหารงานบุคคลได้ 

2. เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ  
และมีข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีความถูกต้อง ตรงกัน 

3. การสร้างความร่วมมือการท างานร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของส่วนราชการต่างๆ 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
1. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

  



รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร  

1. กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำ งบประมำณ 7,204,900 บำท 

1.1 กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบทะเบียนประวัติและระบบเลื่อนเงินเดือน งบประมาณ 5,941,900 บาท 
รายละเอียดตัวคูณ 
ส่วนที่ 1 จัดท ำแผนงำนและบริหำรโครงกำร  1,202,800 บำท 
 - ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 

  เงินเดือน 105,280 บาท x 1 คน x 10 เดือน 
1,052,800 บาท  

 - บุคลากรสนับสนุนโครงการ (Project Support)  
  เงินเดือน 15,000 บาท x 1 คน x 10 เดือน 

150,000 บาท  

ส่วนที่ 2 ศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบระบบ  1,339,500 บำท 
 - ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์ (Software 

Architect) 
  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 3 เดือน 

267,900 บาท  

 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)  
  เงินเดือน 89,300 บาท x 2 คน x 3 เดือน 

535,800 บาท  

 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Database Analyst) 
  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 3 เดือน 

267,900 บาท  

 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (Infrastructure Analyst)  
  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 3 เดือน 

267,900 บาท  

ส่วนที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนประวัติ  2,533,200 บำท 
 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)  

  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 4 เดือน 
357,200 บาท  

 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Database Analyst) 
  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 4 เดือน 

357,200 บาท  

 - ผู้พัฒนาระบบ (Programmer)  
  เงินเดือน 66,700 บาท x 6 คน x 4 เดือน 

1,600,800 บาท  

 - ผู้ทดสอบระบบ (Tester)  
  เงินเดือน 54,500 บาท x 1 คน x 4 เดือน 

218,000 บาท  
 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 4 พัฒนำระบบเลื่อนเงินเดือน  733,000 บำท 
 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)  

  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 2 เดือน 
178,600 บาท  

 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Database Analyst) 
  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 2 เดือน 

178,600 บาท  

 - ผู้พัฒนาระบบ (Programmer)  
  เงินเดือน 66,700 บาท x 2 คน x 2 เดือน 

266,800 บาท  

 - ผู้ทดสอบระบบ (Tester)  
  เงินเดือน 54,500 บาท x 1 คน x 2 เดือน 

109,000 บาท  

ส่วนที่ 5 กำรฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้   133,400 บำท 
 - ผู้พัฒนาระบบ (Programmer)  

  เงินเดือน 66,700 บาท x 2 คน x 1 เดือน 
133,400 บาท  

 
1.2 กิจกรรมการแปลงและถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

งบประมาณ 1,263,000 บาท 
รายละเอียดตัวคูณ 
กำรถ่ำยโอนข้อมูลเดิมเข้ำสู่ระบบใหม่  1,263,000 บำท 
 - ผู้วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Database Analyst) 

  เงินเดือน 89,300 บาท x 1 คน x 6 เดือน 
535,800 บาท  

 - ผู้พัฒนาระบบ (Programmer)  
  เงินเดือน 66,700 บาท x 2 คน x 3 เดือน 

400,200 บาท  

 - ผู้ทดสบระบบ (Tester)  
  เงินเดือน 54,500 บาท x 2 คน x 3 เดือน 

327,000 บาท  

 
2. กิจกรรมกำรพัฒนำระเบียบและบุคลำกรเพื่อใช้งำนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรงำนบุคคล
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณ 1,756,000 บำท 
   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ 1,216,000 บาท 
รายละเอียดตัวคูณ ประชุม 3 วัน 2 คืน มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จ านวน 20 หน่วยๆ ละ 2 คน รวม 40 คน 
และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 6 คน รวมจ านวน 4 ครั้ง 
1. ค่าสถานที่พัก    89,850  บาท 

  - 3 คืน x 1450 บาท x 1 คน  4,350  บาท   

 - 3 คืน x 900 บาท x 5 คน  13,500  บาท   

 - 2 คืน x 900 บาท x 40 คน  72,000  บาท   



2. ค่าอาหาร    87,400  บาท 

 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ x 300 บาท x 46 คน  41,400  บาท   

 - ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ x 350 บาท x 46 คน  32,200  บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ x 50 บาท x 46 คน  13,800  บาท   

3. ค่าพาหนะ    76,000  บาท 

 - 6000 บาท x 6 คน  36,000  บาท   

 - 1000 บาท x 40 คน  40,000  บาท   

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง    16,230  บาท 

 - 7 มื้อ x 90 บาท x 1 คน  630  บาท   

 - 7 มื้อ x 80 บาท x 5 คน  2,800  บาท   

 - 4 มื้อ x 80 บาท x 40 คน  12,800  บาท   

5. ค่าวิทยากร      30,600  บาท 

 - 1 ชม. x 600 บาท x 1 คน  600  บาท   

 - 25 ชม. x 600 บาท x 2 คน  30,000  บาท   

6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่าถ่ายเอกสาร)    3,920  บาท 

                                      รวม/ครั้ง    304,000  บาท 

 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง   1,216,000  บาท 

 
2.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 งบประมาณ 540,000 บาท 
รายละเอียดตัวคูณ ประชุม 3 วัน 2 คืน จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 38 คน  

1. ค่าสถานที่พัก 
  

     83,250  บาท 
  - 3 คืน x 1450 บาท x 1 คน 4,350  บาท 

  

 
- 2 คืน x 1450 บาท x 3 คน 8,700  บาท 

  

 
- 3 คืน x 900 บาท x 10 คน 27,000  บาท 

  

 
- 2 คืน x 900 บาท x 24 คน 43,200  บาท 

  2. ค่าอาหาร 
  

     72,200  บาท 

 
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ x 300 บาท x 38 คน 34,200  บาท 

  

 
- ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ x 350 บาท x 38 คน 26,600  บาท 

  

 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ x 50 บาท x 38 คน 11,400  บาท 

   



3. ค่าพาหนะ 
  

     40,200  บาท 

 
- 3500 บาท x 6 คน 21,000  บาท 

  

 
- 600 บาท x 32 คน 19,200  บาท 

  4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  

     14,990  บาท 

 
- 7 มื้อ x 90 บาท x 1 คน 630  บาท 

  

 
- 4 มื้อ x 90 บาท x 3 คน 1,080  บาท 

  

 
- 7 มื้อ x 80 บาท x 10 คน 5,600  บาท 

  

 
- 4 มื้อ x 80 บาท x 24 คน 7,680  บาท 

  5. ค่าวิทยากร   
  

     58,800  บาท 

 
- 2 ชม. x 600 บาท x 1 คน 1,200  บาท 

  

 
- 24 ชม. x 600 บาท x 4 คน 57,600  บาท 

  6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 
  

560  บาท 

 
                                     รวม/ครั้ง 

  
   270,000  บาท 

 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง      540,000  บาท 
 
3. กิจกรรมจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมำณ 175,000 บำท 
รายละเอียดตัวคูณ 
   - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 250 เครื่อง x 700 บาท 175,000 บาท 
 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำรกิจระบบต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ 1, 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู                   
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 19 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  
การบริหารสู ่เขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนั ้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการออกกฎ ร ะเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรฐานและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลัก ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ประกอบกับ  มาตรฐานต าแหน่ งและมาตรฐานวิทยฐ านะของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องเชื่อมโยง ไม่ เป็นรูปแบบเดียวกัน ก่อให้ เกิด  
ความเหลื่อมล้ าในการเทียบเคียงการเข้าสู่ต าแหน่งในทางปฏิบัติ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนา
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลกรทางการศึกษามากข้ึน  

วัตถุประสงค์ 
พัฒนามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

 มีมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรา 38 หมวด 3 การก าหนดต าแหน่ง วิทยฐานะ และการได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 อย่างน้อย  
3 ต าแหน่ง ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้ในการสรรหา
และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในปัจจุบัน  
 2. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตามข้อ 1 
ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ  
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 
                จ านวนมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงใหม ่
อย่างน้อย 3 ต าแหน่ง    

เชิงคุณภาพ 
        1) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ. 

และ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญหาข้อร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  

       2) ทบทวนวรรณกรรมในการวางรูปแบบมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
       3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนามาตรฐานต าแหน่ งและมาตรฐานวิทยฐานะ  

โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 

                การจัดท ามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิธีด าเนินงาน 
  1) การศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2) จัดท าร่างมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
  3) น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็น 
  4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5) น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
 6) น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 



 7) ประกาศใช้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 700,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

 - การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

   - จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจท าให้ล าดับความส าคัญของงานเปลี่ยนแปลงไป 
   - บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้งาน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
       - บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ      
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
        - หากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลท าให้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายดังกล่าว 

 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 

       - ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านการด าเนินการ 

     - ต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดท ามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
            - ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

ด้านการเงิน 
   - ผู้รับผิดชอบด้านการคลังและสินทรัพย์  ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

             - ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 



 2. มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
น าไปใช้ในการสรรหาและแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้ เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคล  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน 

กำรติดตำมและประเมินผลและสรุปรำยงำน 
รายงานผลทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 



การจัดท ามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ค่าใช้จ่าย ต่อครั้ง 350,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท  
แยกเป็นค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ดังนี้ 
  1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 คน3 วัน240 บาท)  21,600  บาท 

2)  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)             27,000  บาท 
3)  ค่าอาหารเย็น (30 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)                        21,000  บาท 
4)  ค่าอาหารว่าง (30 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)     9,000  บาท 
5)  ค่าท่ีพัก (30 คน800 บาท3 วัน)                                      72,000  บาท 

 6)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (30 คน3,000 บาท)                             90,000  บาท 
7)  ค่าวิทยากร (6 คน600 บาท20 ชั่วโมง)                                    72,000   บาท 
8)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าวัสดุ)               37,400   บาท 

   รวมเป็นเงิน                 350,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 19 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  
การบริหารสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรฐานและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องใช้เป็นหลัก ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ประกอบกับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ  
และเลื่อนวิทยฐานะ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องเชื่อมโยง ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

วัตถุประสงค์ 
พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

   มีหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน  
วิทยฐานะ อย่างน้อย 1 สายงาน ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา  
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ได้เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน  
 2) ก.ค.ศ. อนุมัติให้ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามขอ้ 1 ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ  

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 



                จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะ ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงใหม่ อย่างน้อย 1 สายงาน    

 
 
เชิงคุณภาพ 
        1 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ.  

และ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญหาข้อร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

       2 ทบทวนวรรณกรรมในการวางรูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

        3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 
ระดมความคิดเห็น 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 

               การพ ัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ 

วิธีด าเนินงาน 
  1 การศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2  จัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ 

เลื่อนวิทยฐานะ 
  3 น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็น 
  4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5 น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
 6 น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 7 ประกาศใช้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 1,400,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

 - การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

   - จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจท าให้ล าดับความส าคัญของงานเปลี่ยนแปลงไป 
   - บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้งาน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
       - บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ      



 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
       - หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลท าให้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ดังกล่าว 

 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 

       - ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านการด าเนินการ 

     - ต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
            - ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

ด้านการเงิน 
   - ผู้รับผิดชอบด้านการคลังและสินทรัพย์ ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
             - ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่  1 และ 2 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ได้เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน  

กำรติดตำมและประเมินผลและสรุปรำยงำน 
รายงานผลทุก 3 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 

การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ผู้ เข้าร่วมประชุม 30 คน ค่าใช้จ่าย ต่อครั้ง 350,000 บาท เป็นเงิน 
1,400,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ดังนี้ 
  1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 คน3 วัน240 บาท)          21,600  บาท 

2)  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)             27,000  บาท 
3)  ค่าอาหารเย็น (30 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)                         21,000  บาท 
4)  ค่าอาหารว่าง (30 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)            9,000  บาท 
5)  ค่าท่ีพัก (30 คน800 บาท3 วัน)                                              72,000  บาท 

 6)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (30 คน3,000 บาท)                                      90,000  บาท 
7)  ค่าวิทยากร (6 คน600 บาท20 ชั่วโมง)                                     72,000  บาท 
8)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าวัสดุ)                       37,400  บาท 

   รวมเป็นเงิน                 350,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยและกำรเปลี่ยนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 19 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  
การบริหารสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรฐานและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องใช้เป็นหลัก ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ประกอบกับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าว  

วัตถุประสงค์ 



1. พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

   1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย 1 ต าแหน่ง 
ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาย้ายและเปลี่ยน
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน  
 2. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามขอ้ 1 ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ  

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
   1. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณา

เห็นชอบให้ปรับปรุงใหม ่อย่างน้อย 1 ต าแหน่ง   
   2. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงใหม่ 
 
 

          เชิงคุณภาพ 
        1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ.  

และ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญหาข้อร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       2. ทบทวนวรรณกรรมในการวางรูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 
ระดมความคิดเห็น 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 



               1. การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2. การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินงาน 
 1) การศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2) จัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
 3) น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็น 
 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

5) น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
6) น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
7) ประกาศใช้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 1,050,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

- การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

   - จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจท าให้ล าดับความส าคัญของงานเปลี่ยนแปลงไป 
   - บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้งาน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
       - บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ      
   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

- หากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลท าให้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายดังกล่าว 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 

       - ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านการด าเนินการ 
    - ต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยน

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
            - ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

ด้านการเงิน 
   - ผู้รับผิดชอบด้านการคลังและสินทรัพย์ ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ 



ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
             - ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่  1 และ 2 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาย้ายและเปลี่ยนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน 

กำรติดตำมและประเมินผลและสรุปรำยงำน 
รายงานผลทุก 3 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 



การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ค่าใช้จ่าย ต่อครั้ง 350,000 บาท เป็นเงิน 1,050,000 บาท แยก
เป็นค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ดังนี้ 
  1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 คน3 วัน240 บาท)          21,600  บาท 

2)  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)             27,000  บาท 
3)  ค่าอาหารเย็น (30 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)                         21,000  บาท 
4)  ค่าอาหารว่าง (30 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)            9,000  บาท 
5)  ค่าท่ีพัก (30 คน800 บาท3 วัน)                                             72,000  บาท 

 6)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (30 คน3,000 บาท)                                     90,000  บาท 
7)  ค่าวิทยากร (6 คน600 บาท20 ชั่วโมง)                                     72,000  บาท 
8)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าวัสดุ)                   37,400  บาท 

   รวมเป็นเงิน                 350,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



 
หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 19 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  
การบริหารสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรฐานและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องใช้เป็นหลัก ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ประกอบกับ หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  
วัตถุประสงค์ 

พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

   มีหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาในปัจจุบัน  
 2. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามขอ้ 1 ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ   

ตัวชี้วัด 
  เชิงปริมาณ 

   จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.  
ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงใหม่  

เชิงคุณภาพ 
        1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ. 

และ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญหาข้อร้องเรียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       2. ทบทวนวรรณกรรมในการวางรูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 



       3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 

               การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิธีด าเนินงาน 
  1) การศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   2) จัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3) น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็น 
  4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5) น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
 6) น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 7) ประกาศใช้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 350,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
  - การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

   - จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจท าให้ล าดับความส าคัญของงานเปลี่ยนแปลงไป 
   - บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้งาน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
       - บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ      
   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

       - หากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลท าให้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 

       - ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
ด้านการด าเนินการ 



    - ต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
            - ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

ด้านการเงิน 
   - ผู้รับผิดชอบด้านการคลังและสินทรัพย์ ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

             - ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสอดคล้องเชื่อมโยง
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน 

กำรติดตำมและประเมินผลและสรุปรำยงำน 
รายงานผลทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 



ก ารจ ัด ท า หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการเกลี่ ยอัตราก าลั งข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา 
จ านวน 1 ครั้ง  3 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 350,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 คน3 วัน240 บาท)       21,600  บาท 

2)  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)          27,000  บาท 
3)  ค่าอาหารเย็น (30 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)                      21,000  บาท 
4)  ค่าอาหารว่าง (30 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)         9,000  บาท 
5)  ค่าท่ีพัก (30 คน800 บาท3 วัน)                                          72,000  บาท 

 6)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (30 คน3,000 บาท)                                  90,000  บาท 
7)  ค่าวิทยากร (6 คน600 บาท20 ชั่วโมง)                                  72,000  บาท 
8)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าวัสดุ)            37,400  บาท 

   รวมเป็นเงิน              350,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



 

หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 39  ก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ  
และมาตรา 54 ก าหนดให้การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเพื ่อส่งเสริมให้ข ้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพจึงจ าเป็นต้องมี
การด าเนินการตามโครงการนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

เป้ำหมำย  
เชิงปริมาณ 

มีการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552, ว 13/2556, ว 21/2560 และ ว 12/2561 รวม 573 ราย  
  เชิงคุณภาพ 

การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 , ว 13/2556, ว 21/2560 และ ว 12/2561 มีมาตรฐาน  
และเป็นธรรม 

 

ตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ 

1. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. มีการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว 17/2552, ว 13/2556, ว 21/2560 และ ว 12/2561 รวม 573 ราย  

    ทั้งนี้ ระดับความส าเร็จวัดจากยอดรวมการด าเนินการทุกหลักเกณฑ์ และหากจ านวนค าขอ  
ที่ได้รับน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดจะวัดความส าเร็จจากจ านวนค าขอตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับจริง 

เชิงคุณภาพ 
1. วิเคราะห์ค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556  
2. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ และอ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ พิจารณาเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 , ว 13/2556,  
ว 21/2560 และ ว 12/2561 ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 



กิจกรรม 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556  
2. จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับ 

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ,  
ว 13/2556, ว 21/2560 และ ว 12/2561 

วิธีด ำเนินงำน 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำร ว 17/2552 และ ว 21/2560 
    1) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2) จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3) เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ และ ก.ค.ศ. 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร ว 13/2556 
    1) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2) ด าเนินการวิเคราะห์ค าขอ/จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค าขอให้ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556  
    3) จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 
    4) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556  

ผ่านทางเว็ปไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ. 
    5) ประเมินค าขอ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับการประเมิน 
    6) จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
    7) เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิจารณา  
 หลักเกณฑ์และวิธีกำร ว 12/2561 
    1) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2) ด าเนินการวิเคราะห์ค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร

การศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 12/2561 
    3) ประเมินค าขอ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับการประเมิน 
    4) จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานบริหารการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
    5) เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ และ ก.ค.ศ. 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 



งบประมำณ  ใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 17,483,000 บำท โดยจ ำแนกออกเป็น 
  1. งบประมำณในกำรจัดประชุมและค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินฯ  
                   ส่วนที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. รับผิดชอบ   จ ำนวน  12,248,000  บำท 
  2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีส่วนรำชกำรรับผิดชอบ                                  จ ำนวน   5,235,000  บำท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
1. นโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. ส่วนราชการต้นสังกัดส่งค าขอและข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
1. วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนดให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาและการด าเนินการอยู่ในรูปแบบขององค์คณะ ผู้ประเมินอาจด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่ก าหนด 

2. จ านวนค าขอแต่ละหลักเกณฑ์มีจ านวนมาก แต่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ประเมินมีจ านวนน้อยและรับผิดชอบค าขอหลายหลักเกณฑ์ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการประเมินวิทยฐานะไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 
1. มาตรฐานการด าเนินการและการใช้ดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ 

การประเมินวิทยฐานะ อาจมีความแตกต่างไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือฟ้องเป็นคดี
ต่อศาล  

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฉบับใหม่ มีขั้นตอนด าเนินการแตกต่างจากเดิม 
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินอาจขาดความรู้และความช านาญในการด าเนินการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 
1. ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายในการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะให้ชัดเจนและ

ต่อเนื่อง 
2. ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต้นสังกัดให้มีการส่งค าขอและข้อมูลประกอบการพิจารณา

ประเมินวิทยฐานะให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือมีหนังสือขอข้อมูลเพ่ิมเติมโดยก าหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล 
ด้านการด าเนินการ 
1. การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาต่างๆ ให้เพียงพอส าหรับการประเมินวิทยฐานะ และมีข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิส ารองเพ่ือเสนอ
พิจารณาแต่งตั้งโดยเร็ว 

2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ  
3. ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน 
ด้านการเงิน 



มีการวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะและการเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่ 
ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. เพ่ือรักษา
มาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีมาตรฐานและเป็นธรรม 
             2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

กำรติดตำมและประเมินผล และสรุปรำยงำน 
  รายงานเป็นรายไตรมาส 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร    
 1. จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมี  
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552) จ านวน 48 คณะ โดยมี อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ 
สายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คณะ สายงานบริหารการศึกษา จ านวน 2 คณะ สายงานการสอน จ านวน 
41 คณะ สายงานนิเทศการศึกษา จ านวน 1 คณะ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จ านวน 10 คณะ มีจ านวนค าขอ 
รวมทั้งสิ้น 240 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 6,204,300 บาท โดยจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1.1 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ   (ค าขอจ านวน 230 ราย) 
 1) ค่าตอบแทน (กรรมการ 3 คน)  2,070,000  บำท 
   (3,000 บาท x 3 คน x 230 ราย) 
  2) ค่าเบี้ยประชุม (ประชุมได้คณะละ 6 ครั้งต่อปี)  2,220,000  บำท
   (ประธาน 1,250 บาท x 1 คน x 48 คณะ x 5 ครั้ง)                300,000   บาท 
   (อนุกรรมการ 1,000 บาท x 6 คน x 48 คณะ x 5 ครั้ง)        1,440,000  บาท 
   (เลขานุการและผู้ช่วยฯ 1,000 บาท x 2 คน x 48 คณะ x 5 ครั้ง)  480,000  บาท 
  3) ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท x 1 วัน x 12 คน x 5 ครั้ง)      16,200  บำท 
  4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกรรมการ ฝ่ายเลขาฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
   (35 บาท x 48 คณะ x 9 คน x 5 ครั้ง)  75,600  บำท
  5) ค่าท่ีพัก (1,200 บาท x 1 วัน x 12 คน x 5 ครั้ง)       72,000  บำท 
  6) ค่าพาหนะส าหรับกรรมการ  1,148,000  บำท 
   - ค่าเครื่องบิน (4,000 บาท x 6 คน x 5 ครั้ง)                 120,000  บาท 
   - ค่ารถประจ าทาง (1,000 บาท x 4 คน x 5 ครั้ง)     20,000  บาท 



   - ค่ารถยนต์รับจ้าง (600 บาท x  7 คน x 48 คณะ x 5 ครั้ง) 1,008,000  บาท 
    รวมเป็นเงิน 5,601,800  บำท    
 1.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ  (ค าขอจ านวน 10 ราย) 
  1) ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  212,900  บำท 
   – ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรรมการและเจ้าหน้าที่) 
    (กรรมการ 3 คน x 270 x 1 วัน x 10 ราย)         8,100  บาท 
    (เลขานุการและผู้ช่วยฯ 2 คน x 240 บาท x 1 วัน x 10 ราย)  4,800  บาท 
   – ค่าพาหนะ (กรรมการและเจ้าหน้าที่) 
    (4,000 บาท x 5 คน x10 ราย)              200,000  บาท 
  2) ประเมินด้านที่ 3        389,600 บำท 
   – ค่าตอบแทน (กรรมการ 3 คน) 
     (4,000 บาท x 3 คน x 10 ราย)  120,000  บาท 
   – ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการและเจ้าหน้าที่) 
     (ประธาน 1,250 บาท x 1 คน x 8 คณะ x 4 ครั้ง)  40,000  บาท 
     (กรรมการ 1,000 บาท x 2 คน x 8 คณะ x 4 ครั้ง)  64,000  บาท 
    (เลขานุการแลผู้ช่วยฯ 1,000 บาท x 2 คน x 8 คณะ x 4 ครั้ง) 64,000  บาท 
          – ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกรรมการ 
   เลขานุการ  ผช.เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
    (35 บาท x 8 คณะ x 5 คน x 4 ครั้ง)   5,600  บาท 
   – ค่าพาหนะส าหรับกรรมการ 
    (600 บาท x 8 คณะ x 5 คน x 4 ครั้ง)  96,000  บาท 
 

                                     รวมเป็นเงิน           602,500  บำท 
                                รวม ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2  เป็นเงินทั้งสิ้น     6,204,300  บำท 

 

 2. การประเมินและจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(ตาม ว 13/2556) พิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 2,500 ราย และออกประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น  
200 ราย รวมเป็นเงิน 10,096,600 บาท  โดยเป็นส่วนที่ส านักงาน ก.ค.ศ. รับผิดชอบ 4,861,600 บาท  
ซึ่งจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 รวมเป็นเงิน 3,533,110 บาท โดยเป็นส่วนที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
รับผิดชอบ 2,650,000บาท ซึ่งจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้    

        *1) ค่าตอบแทน (กรรมการ 3 คน)  1,800,000  บำท 
     (3,000 บาท × 3 คน × 200 ราย) 
    *2) ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการและเจ้าหน้าที่)  850,000 บำท 
     (ประธาน 1,250 บาท × 1 คน × 1 ครั้ง × 200 ราย)    250,000 บาท 
     (อนุกรรมการ 1,000 บาท × 2 คน × 1 ครั้ง × 200 ราย)    400,000 บาท 



     (เลขานุการฯ 1,000 บาท × 1 คน × 1 ครั้ง × 200 ราย)  200,000 บาท 
    3) ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรรมการและเจ้าหน้าที่)    210,000 บำท 
     (กรรมการ 270 บาท × 3 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 200 ราย) 162,000 บาท 
     (เจ้าหน้าที่ 240 บาท × 1 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 200 ราย)  48,000 บาท 
     4) ค่าพาหนะ (กรรมการและเจ้าหน้าที่)    2,400,000 บำท     (ค่าพาหนะ  3,000 บาท × 4 คน × 1 ครั้ง × 200 ราย)  
     5) ค่าที่พัก (กรรมการและเจ้าหน้าที่)  880,000 บำท 
         (กรรมการ 1,200 บาท × 3 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 200 ราย)   720,000  บาท 
         (เจ้าหน้าที่ 800 บาท × 1 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 200 ราย) 160,000  บาท 
 

                                         รวมเป็นเงิน ๆ   6,140,000  บำท 
 

* ส่วนที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. รับผิดชอบ      2,650,000  บำท 
  ส่วนที่ส่วนรำชกำรรับผิดชอบ             3,490,000  บำท            

     วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ให้ส่วนรำชกำร/ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมิน 
      2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 จ านวน 1,000 ราย โดยจัดประชุม 
ครั้งละ 5 วัน รวมตลอดปีงบประมาณจัดประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 883,110 บาท ซึ่งจ าแนกออกเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
                          1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีไม่จัดอาหารเช้า)   48,600  บำท 
                                  - ระดับ 9 ขึ้นไป (5 คน X 540 บาท X 2 ครั้ง)  5,400  บาท 
                                  - ระดับ 8 ลงมา (45 คน X 480 บาท X 2 ครั้ง)  43,200  บาท 
                  2)  ค่าท่ีพัก                                                         382,000  บำท 
                                  - ระดับ 9 ขึ้นไป (5 คน X 1,450 บาท X 4 คืน X 2 ครั้ง) 58,000  บาท 
                                  - ระดับ 8 ลงมา (45 คน X 900 บาท X 4 คืน X 2 ครั้ง)    324,000  บาท 
                  2)  ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 300 บาท x 5 มื้อ X 2 ครั้ง)  150,000 บำท 
 3)  ค่าอาหารว่าง (50 คน x 50 บาท x 10 มื้อ X 2 ครั้ง)     50,000 บำท 
 4)  ค่าอาหารเย็น (50 คน x 350 บาท x 4 มื้อ X 2 ครั้ง)     140,000  บำท 
 5)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (50 คน x 600 บาท X 2 ครั้ง)     60,000 บำท 
 6)  ค่าวิทยากร (4 คน x 1,200 บาท x 5 ชั่วโมง X 2 ครั้ง)  48,000 บำท 
 7)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (2,255 บาท X 2 ครั้ง)  4,510 บำท 
                                             รวมเป็นเงิน       883,110 บำท 

 รวมเป็นเงิน        จ ำนวน  883,110  บำท 
* ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมต่อครั้งเป็นเงินจ ำนวน        441,555    บำท 

        

 3. การประเมินและจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการครู                   
และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การใหม่  
(ว 21/2560)รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นเงิน 1,185,590 ซึ่งจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  3.1 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ (ประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 28 ราย) 



  1) ค่าตอบแทน (กรรมการ 3 คน)    252,000  บำท 
   (3,000 บาท x 3 คน x 28 ราย) 
  2) ค่าเบี้ยประชุม (ประชุมได้คณะละ 6 ครั้งต่อปี)    444,000  บำท 
     (ประธาน 1,250 บาท x 1 คน x 16 คณะ x 3 ครั้ง)                  60,000   บาท 
   (อนุกรรมการ 1,000 บาท x 6 คน x 16 คณะ x 3 ครั้ง)            288,000 บาท     
   (เลขานุการและผู้ช่วยฯ 1,000 บาท x 2 คน x 16 คณะ x 3 ครั้ง)        96,000 บาท 
  3) ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท x 1 วัน x 12 คน x 3 ครั้ง)      9,270  บำท 
  4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกรรมการ ฝ่ายเลขาฯ  
   และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม    
   (35 บาท x 16 คณะ x 9 คน x 3ครั้ง)     15,120 บำท 
  5) ค่าท่ีพัก (1,200 บาท x 1 วัน x 12 คน x 3 ครั้ง)     43,200  บำท 
  6) ค่าพาหนะส าหรับกรรมการ     294,600  บำท 
   - ค่าเครื่องบิน (4,000 บาท x 6 คน x 3 ครั้ง)                   72,000 บาท 
   - ค่ารถประจ าทาง (1,000 บาท x 7 คน x 3 ครั้ง)               21,000 บาท   
   - ค่ารถยนต์รับจ้าง (600 บาท x  7 คน x 16 คณะ x 3ครั้ง)    201,600 บาท 
    รวมเป็นเงิน  1,058,190  บำท                                                                        
      

  3.2 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ  (ประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 5 ราย)  
  1) ค่าตอบแทน (กรรมการ 3 คน) 
    (4,000 บาท x 3 คน x 5 ราย)              60,000  บำท 
  2) ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการและเจ้าหน้าที่)              42,000  บำท 
    (ประธาน 1,250 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 ครั้ง)             10,000  บาท 
    (กรรมการ 1,000 บาท x 2 คน x 4 คณะ x 2 ครั้ง)                16,000  บาท 
    (เลขานุการแลผู้ช่วยฯ 1,000 บาท x 2 คน x 4 คณะ x 2 ครั้ง)       16,000  บาท 
  3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกรรมการ 
    เลขานุการ  ผช.เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม    25,400  บำท 
    (35 บาท x 4 คณะ x 5 คน x 2 ครั้ง)                          1,400  บาท 
  4) ค่าพาหนะส าหรับกรรมการ 
    (600 บาท x 4 คณะ x 5 คน x 2 ครั้ง)                        24,000  บาท 
 

                                                        รวมเป็นเงิน    127,400  บำท 
 

                                                     รวม ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  เป็นเงินทั้งสิ้น    1,185,590   บำท 
 

หมำยเหตุ  การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนดให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการด้วย   



 4. การประเมินและจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ว 12/2561 รวมทั้งสิ้น 100 ราย รวมเป็นเงิน 1,745,000 โดยเป็นส่วนที่ส านักงาน ก.ค.ศ. รับผิดชอบ 
1,325,000 บาท ซึ่งจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
        *1) ค่าตอบแทน (กรรมการ 3 คน)       900,000 บำท 
     (3,000 บาท × 3 คน × 100 ราย) 
    *2) ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการและเจ้าหน้าที่)  425,000 บำท 
     (ประธาน 1,250 บาท × 1 คน × 1 ครั้ง × 100 ราย)         125,000  บาท 
     (อนุกรรมการ 1,000 บาท × 2 คน × 1 ครั้ง × 100 ราย)    200,000  บาท 
     (เลขานุการฯ 1,000 บาท × 1 คน × 1 ครั้ง × 100 ราย)     100,000  บาท 
    3) ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรรมการและเจ้าหน้าที่)                           105,000  บำท 
     (กรรมการ 270 บาท × 3 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 100 ราย)  81,000  บาท 
     (เจ้าหน้าที่ 240 บาท × 1 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 100 ราย) 24,000  บาท 
     4) ค่าพาหนะ (กรรมการและเจ้าหน้าที่)   1,200,000 บำท  
     (ค่าพาหนะ  3,000 บาท × 4 คน × 1 ครั้ง × 100 ราย)  
     5) ค่าที่พัก (กรรมการและเจ้าหน้าที่)   440,000  บำท 
         (กรรมการ 1,200 บาท × 3 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 100 ราย)     360,000 บาท 
         (เจ้าหน้าที่ 800 บาท × 1 คน × 1 วัน × 1 ครั้ง × 100 ราย)       80,000  บาท 
 

                                             รวมเป็นเงิน            3,070,000  บำท 
 

* ส่วนที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. รับผิดชอบ              1,325,000    บำท 
  ส่วนที่ส่วนรำชกำรรับผิดชอบ                     1,745,000    บำท            

     วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมิน 
 

หมำยเหตุ  การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 12/2561 ก าหนดวิธีการให้คณะกรรมการประเมิน  
ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับการประเมิน โดยส านักงาน ก.ค.ศ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เฉพาะค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม 

 

 
 

 
 

 
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 



  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 20 (1) ก าหนดอ านาจและหน้าที่ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่  
ของ ก.ค.ศ. และมาตรา 54 ก าหนดให้การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด การประเมินวิทยฐานะมี
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิที ่ ก.ค.ศ. ตั ้ง เป็นผู ้ประเมินผลงานทางวิชาการและมีเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
หลายหลักเกณฑ์ อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ประกอบกับในแต่ละปีมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นผู้ประเมินใหม่ และมีบุคลากรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่หลายคน จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้
เป็นฝ่ายเลขานุการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ  
เพ่ื อด ารงไว้ ซึ่ งมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการประเมิ นวิทยฐานะตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
  2. ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

เป้ำหมำย  
เชิงปริมาณ 
      มีการจัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 1 ครั้ง 100 คน และจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ จ านวน 1 ครั้ง 65 คน 

เชิงคุณภาพ 
จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ตามโครงการ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 

ตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ 

1. มีการจัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ครั้ง 100 คน  
2. มีการจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ จ านวน 1 ครั้ง 65 คน  

 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ 
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



2. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  

 
 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 
     1. มีการจัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ครั้ง 100 คน  
     2. มีการจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ จ านวน 1 ครั้ง 65 คน  

 

วิธีด ำเนินงำน 
 ประชุมสัมมนำผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1) ขออนุมัติจัดประชุมสัมมนา จัดท าเอกสารประกอบการประชุม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เข้าร่วมประชุม 
    2) จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิตามแผนงานโครงการ 
    3) รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประชุมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
    1) ขออนุมัติจัดประชุมสัมมนา จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
    2) จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ตามแผนงานโครงการ 
    3) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

งบประมำณ 702,000 บาท  

 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
                ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
                    นโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  

                ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. มีภารกิจเร่งด่วนและค าขอรับการประเมินจ านวนมากที่ต้องด าเนินการ  
ภายในระยะเวลาจ ากัด จึงอาจด าเนินการจัดประชุมสัมมนาไม่ทันช่วงเวลาที่ก าหนด 
                ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการประเมินวิทยฐานะไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
                 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 
 มาตรฐานการด าเนินการและการใช้ดุลพินิจและประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ อาจมีความแตกต่างไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
หรือฟ้องเป็นคดีต่อศาล  
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                ด้านยุทธศาสตร์ 



 ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนา
บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะให้ชัดเจนและต่อเนื่อง 

                ด้านการด าเนินการ 
 ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่  
ฝ่ายเลขานุการฯ 

                ด้านการเงิน 
 การวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
                ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 
 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. เพื่อรักษา
มาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ สามารถ
ประเมินวิทยฐานะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
วิทยฐานะ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปมาตรฐานเดียวกัน 
 

กำรติดตำมและประเมินผล และสรุปรำยงำน 
  รายงานเป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 



 1. จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมินวิทยฐานะ จ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน 
เป็นเงินทั้งสิ้น 452,000 บาท โดยจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้    
      1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (100 คน X 270 บาท)                           27,000  บำท 
                  2)  ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 300 บาท x 1 มื้อ)  30,000  บำท 
 3)  ค่าอาหารว่าง (100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)  10,000  บำท 
 4)  ค่าท่ีพัก  (100 คน x 1,450 บาท)           145,000 บำท 
 5)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (100 คน x 2,000 บาท)  200,000  บำท 
 6)  ค่าวิทยากร (5 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง)  36,000 บำท 
 7)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   4,000  บำท  
     (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าวัสดุ) 
 

                                                       รวมเป็นเงิน   452,000  บำท 

                   2.  จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 
65 คน เป็นเงิน 250,000 บาท โดยจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (65 คน x 240 บาท x 2 วัน)   31,200  บำท 
  2)  ค่าอาหารกลางวัน (65 คน x 300 บาท x 2 มือ้)  39,000  บำท 
 3)  ค่าอาหารเย็น (65 คน x 350 บาท x 1 มื้อ)   22,750   บำท 
 4)  ค่าอาหารว่าง (65 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)     13,000   บำท 
 5)  ค่าที่พัก (65 คน x 900 บาท x 1 คืน)     58,500   บำท 
 6)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (65 คน x 600 บาท )     39,000   บำท 
  7)  ค่าวิทยากร (5 คน x 600 บาท x 14 ชั่วโมง)     42,000   บำท  
                8)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ ามัน, ค่าวัสดุ)       4,550   บำท 
 

                                                       รวมเป็นเงิน  จ ำนวน 250,000  บำท 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงกำรก ำหนดมำตรฐำนต ำแหน่ง มำตรฐำนภำระงำนวิชำกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง
บุคคลและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีวิทยฐำนะให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 19  ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 40 ก าหนดให้ต าแหน่งคณาจารย์  
ได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้คณาจารย์ซึ่งสอนชั้นปริญญาตรีในสถาบันมีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ซึ่งคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ ง และถอดถอน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ในการ
บริหารงานบุคคลต่อไป 
   

วัตถุประสงค์ 
  1. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
  2. ก าหนดมาตรฐานภาระงานวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
  3. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นกรณีพิเศษ 

 4. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
 

เป้ำหมำย  
เชิงปริมาณ 

                มีมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
                1. ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ และหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั ้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่มีว ิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา  
  2. ก.ค.ศ. อนุมัติมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบัน
อาชีวศึกษา 
  
 

 



ตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ 

  1. มีมาตรฐานต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
  2. มีมาตรฐานภาระงานวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
  3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 2 หลักเกณฑ์ 
  เชิงคุณภาพ 

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ  

2. มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 
มีความสอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีมาตรฐาน
เดียวกบัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั ้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่มีว ิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น 
 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 
     จัดท า (ร่าง) มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

บุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบัน
อาชีวศึกษา 

      

วิธีด ำเนินงำน 
 ประชุมสัมมนำผู้ทรงคุณวุฒิ 

        1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนข้อมูล  
และสารสนเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    2) จัดท า (ร่าง) มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
สถาบันอาชีวศึกษา 

    3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษา 

   4) น าเสนอ (ร่าง) มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบัน  
การอาชีวศึกษา ต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 



    5) เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
    6) เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
    

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

งบประมำณ 1,050,000 บำท  
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
                ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
                    การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลง  

                ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
                   1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน ก.ค.ศ. อาจก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงล าดับความส าคัญในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
                    2. บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและต้องเรียนรู้งานใหม่ 
                ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการประเมินวิทยฐานะไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
                 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 
 หากมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะส่งผลท าให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร  
งานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                ด้านยุทธศาสตร์ 
 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                ด้านการด าเนินการ 
 - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อมูลที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท า
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                     - เตรียมการและขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนงานโครงการ 

                ด้านการเงิน 
 วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
                ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 
 ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตลอดจน
ติดตามข้อมูลข่าวสารการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 

 
 
 
 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  สถาบันการอาชีวศึกษามีมาตรฐานต าแหน่งคณาจารย์ มาตรฐานภาระงานวิชาการ หลักเกณฑ์
และวิธีการหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา ส าหรับการบริหารงานบุคคลในสถาบันการอาชีวศึกษา  

 

กำรติดตำมและประเมินผล และสรุปรำยงำน 
  รายงานเป็นรายไตรมาส 
 

 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) จัดท าร่างมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานวิชาการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่มีวิทยฐานะ ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 3 ครั ้ง ครั้งละ 3 วัน ผู ้เข้าร่วมประชุม 30 คน 
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 350,000 บาท รวม 3 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท โดยจ าแนกออกเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังนี้    
       1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 คน X 3 วัน X 240 บาท)                  21,600  บำท 
                  2)  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)  27,000   บำท 
                  3)  ค่าอาหารเย็น (30 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)  21,000   บำท 
 4)  ค่าอาหารว่าง (30 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)  9,000   บำท 
 4)  ค่าท่ีพัก (30 คน x 800 บาท X 3 วัน)           72,000   บำท      
 5)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย (30 คน x 3,000 บาท)              90,000  บำท 
 6)  ค่าวิทยากร (6 คน x 600 บาท x 20 ชั่วโมง)     72,000  บำท 
 7)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  37,400  บำท  
      (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าวัสดุ) 
 

                                                  รวมเป็นเงิน   350,000  บำท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำรกิจนโยบำยและระบบต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรกำรก ำหนดต ำแหนง่และกรอบอัตรำก ำลัง มำตรฐำนต ำแหน่ง และพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 19 (2) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา 19 (4) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอ านาจ รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ประกอบกับมาตรา 41 ก าหนดว่าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงาน
การศึกษาใด จ านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
ก า ห น ด  
และมาตรา 42 ให้ ก.ค.ศ. จัดท ามาตรฐานต าแหน่งทุกต าแหน่ง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการก าหนดต าแหน่ง 
และกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงานการศึกษา พร้อมทั้ง จัดท ามาตรฐานต าแหน่งและ
หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
เพ่ือให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือก าหนดต าแหน่ งและกรอบอัตราก าลั งของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงานการศึกษา 

2. เพ่ือก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและจัดกลุ่มต าแหน่ง ให้ครอบคลุมทุกสายงาน  
3.  เพ่ือก าหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ื นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอ านาจ 

เป้ำหมำย 
 1. เชิงปริมาณ  

 1.1 มีการก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา  

 1.2 มีมาตรฐานต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ครอบคลุมทุกสายงาน 
 1.3 มีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2)  อย่างน้อย 2 หลักเกณฑ์ 
2. เชิงคุณภาพ 

  2.1 การก าหนดต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง มีความเหมาะสมกับภาระงาน และมีมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  



 2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) มีความเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล  

 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

 1. จ านวนการก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา อย่างน้อย 3 หน่วยงานการศึกษา 

 2. จ านวนมาตรฐานต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่ ง ก.ค.ศ.  
ได้พิจารณาเห็นชอบ อย่างน้อย 2 ต าแหน่ง 

 3. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2)  อย่างน้อย 2 หลักเกณฑ์ 

เชิงคุณภาพ 
 1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ. 

และ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญหาข้อร้องเรียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 2. ทบทวนวรรณกรรมในการวางรูปแบบการก าหนดต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง มาตรฐาน
ต าแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการก าหนดต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง 
และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 

 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
1. การก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา  
 2. การจัดท ามาตรฐานต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 3. การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ต าแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   
 วิธีการด าเนินงาน 

 1. การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง และ
มาตรฐานต าแหน่ง รวมทั้ง เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   

 2. จัดท าร่างการก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง การจัดกลุ่มต าแหน่ง และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าการก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง มาตรฐาน
ต าแหน่ง การจัดกลุ่มต าแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

 4. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 



 5. น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 6. ประกาศใช้ 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม  2561  –  กันยายน 2562 

งบประมำณ  จ านวน  1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ   
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลกระทบต่อนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน 

ท าให้โครงการอาจหยุดชะงัก ด าเนินการล่าช้า หรือถูกระงับ ยกเลิก 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ  
- บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้งาน 
ความเสี่ยงด้านการเงิน 
- บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  
- การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกฎหมายแม่บทต่างๆ ท าให้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ใช้อยู่อาจมีความล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 
- ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านการด าเนินการ 
- ต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดท ากรอบอัตราก าลัง มาตรฐานต าแหน่ง  

และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

- ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้บุคลากร 
ด้านการเงิน 
- ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

และพัสดุ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
- ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร      
 ภารกิจนโยบายและระบบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การก าหนดต าแหน่ งและกรอบ อัตราก าลั งของต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) มาตรฐานต าแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 



ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
รายงานผลทุก 3 เดือน 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำกำรก ำหนดต ำแหน่งและกรอบอัตรำก ำลังของต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) และ (ร่ำง) หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ  
กำรบริหำรงำนบุคคลของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
จ ำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ผู้ เข้ำร่วมประชุม 40 คน เป็นเงินครั้งละ 250,000 บำท  
รวม 750,000 บำท แยกเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

 
1) ค่าท่ีพัก 5 คน x 1,450 บาท x 1 คืน  

35 คน x 900 บาท x 1  คืน  
 
 

    7,250     
    31,500  

บาท 
บาท   

2)    
 
 
 
3) 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
- เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
- ผู้เข้าร่วมประชุม 
ค่าอาหาร 

 
5 คน x 270 บาท x 2 วัน  
10 คน x 240 บาท x 2 วัน   
25 คน x 240 บาท x 2 วัน   
 

 
 
 
 

 
2,700 
4,800 

12,000     

 
บาท 
บาท 
บาท 

 - ค่าอาหารว่าง 40 คน x 50 บาท x 4 มื้อ   8,000   บาท   
 - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 300 บาท x 2 มื้อ   24,000   บาท 
 - ค่าอาหารเย็น 40 คน x 350 บาท x 1 มื้อ   14,000   บาท 
4) ค่าพาหนะ     
 - ผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ก.ค.ศ. 

- ผู้เข้าร่วมประชุม 
15 คน x 600 บาท  
25  คน x 3,000 บาท  

 
 

 9,000 
75,000  

บาท 
บาท 

5) ค่าตอบแทนวิทยากร     
 - วิทยากรบรรยาย/อภิปราย 3 คน x 600 บาท x 7 ชั่วโมง   12,600 บาท   
 - วิทยากรกลุ่ม 6 คน x 600 บาท x 9 ชั่วโมง   32,400 บาท   
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 16,750 บาท   16,750 บาท 
 (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,วัสดุ ฯลฯ )    
 รวม     250,000 บำท 

 
 
หมำยเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 



กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงมำตรฐำนต ำแหน่ง และกำรจัดกลุ่มต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค. (2)  จ ำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ผู้เข้ำร่วมประชุม 40 คน  
เป็นเงินครั้งละ 250,000 บำท แยกเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

 
1) ค่าท่ีพัก 5 คน x 1,450 บาท x 1 คืน  

35 คน x 900 บาท x 1  คืน  
     7,250     

    31,500  
บาท 
บาท   

2)    
 
 
 
3) 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
- เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
- ผู้เข้าร่วมประชุม 
ค่าอาหาร 

 
5 คน x 270 บาท x 2 วัน  
10 คน x 240 บาท x 2 วัน   
25 คน x 240 บาท x 2 วัน   
 

  
2,700 
4,800 

12,000     

 
บาท 
บาท 
บาท 

 - ค่าอาหารว่าง 40 คน x 50 บาท x 4 มื้อ   8,000   บาท   
 - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 300 บาท x 2 มื้อ   24,000   บาท 
 - ค่าอาหารเย็น 40 คน x 350 บาท x 1 มื้อ   14,000   บาท 
4) ค่าพาหนะ     
 - ผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ก.ค.ศ. 

- ผู้เข้าร่วมประชุม 
15 คน x 600 บาท  
25  คน x 3,000 บาท  

  9,000 
75,000  

บาท 
บาท 

5) ค่าตอบแทนวิทยากร     
 - วิทยากรบรรยาย/อภิปราย 3 คน x 600 บาท x 7 ชั่วโมง   12,600 บาท   
 - วิทยากรกลุ่ม 6 คน x 600 บาท x 9 ชั่วโมง   32,400 บาท   
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 16,750 บาท   16,750 บาท 
 (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,วัสดุ ฯลฯ )    
 รวม     250,000 บำท 

 
 
หมำยเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรก ำกับ ติดตำม กำรจัดบุคลำกรตำมกรอบอัตรำก ำลัง และกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

 
หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 19 (4) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ รวมทั้งพัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้มีการก าหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือให้ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์  
และด าเนินการถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีมาตรฐาน และเป็นธรรม รวมถึงเพ่ือรับทราบ 
ผลการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ประกอบกับ มาตรา 19 (13) ในพระราชบัญญัติ  
ฉบับเดียวกัน ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมีการก ากับ ติดตาม การใช้กรอบอัตราก าลัง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

วัตถุประสงค ์
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  
2.2 เพ่ือก ากับ ติดตาม ผลการจัดบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง และการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลัง ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ในหน่วยงานการศึกษา และการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.4 เพ่ือจัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2. จัดประชุมสัมมนา เพ่ือก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลัง

ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 3. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/
กทม. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 4 กลุ่มตัวอย่าง จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน  
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต 

4.   มีแนวทางในการจัดท ากรอบอัตราก าลัง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้มีความเหมาะสม 



เชิงคุณภาพ 
   1. กรอบอัตราก าลังตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน 

 2. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

 1. ได้ข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/กทม. และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 4 กลุ่มตัวอย่าง จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต  

 2. ได้ข้อมูลส าหรับการจัดกรอบอัตราก าลัง และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   

เชิงคุณภาพ 
1. มีข้อมูลในการปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงานการศึกษา 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/กทม. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  
ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน   

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 

 1. การประชุมเพ่ื อรับฟั งความคิดเห็ น และติดตามผลการด าเนิ นการจัดบุ คลากร 
ลงกรอบอัตราก าลัง และการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

2. การประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

วิธีด าเนินงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลัง 

ในหน่วยงานการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

 2. ประชุมคณะท างาน เพ่ือก าหนดแนวทางในการก ากับ ติดตาม การใช้กรอบอัตราก าลัง 
ในหน่วยงานการศึกษา และการด าเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  



 3. จัดประชุมเพ่ือก ากับ ติดตาม ผลการใช้กรอบอัตราก าลัง รวม 4 ครั้ง/4 ภูมิภาค  
และการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2)  

 4 . สรุปผลน าเสนอส านักงาน ก .ค .ศ . เพ่ื อ เป็ นข้อมูล ในการจัดกรอบ อัตราก าลั ง 
ในหน่วยงานการศึกษา และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้มีความเหมาะสม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

งบประมำณ จ านวน  1,000,000  บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ   
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลกระทบต่อนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน 

ท าให้โครงการอาจหยุดชะงัก ด าเนินการล่าช้า หรือถูกระงับ ยกเลิก 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ  
- บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้งาน 
ความเสี่ยงด้านการเงิน 
- บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ และพัสดุ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  
- การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกฎหมายแม่บทต่างๆ ท าให้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ใช้อยู่อาจมีความล้าสมัยหริไม่สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์ 
- ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านการด าเนินการ 
- ต้องรวบรวมข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน

การศึกษาและการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

- ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้บุคลากร 
ด้านการเงิน 
- ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

และพัสดุ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
- ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ 

 



ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจนโยบายและระบบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
การด าเนินการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

ในส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
รายงานผลทุก 3 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรก ำกับ ติดตำม กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
จ ำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ผู้เข้ำร่วมประชุม 50 คน เป็นเงินครั้งละ 250,000 บำท  
รวม 1,000,000 บำท แยกเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

 
1) ค่าท่ีพัก 5 คน x 1,450 บาท x 1 คืน  

35 คน x 900 บาท x 1  คืน  
     7,250     

    31,500  
บาท 
บาท   

2)    
 
 
 
3) 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
- เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
- ผู้เข้าร่วมประชุม 
ค่าอาหาร 

 
5 คน x 270 บาท x 2 วัน  
10 คน x 240 บาท x 2 วัน   
25 คน x 240 บาท x 2 วัน   
 

  
2,700 
4,800 

12,000     

 
บาท 
บาท 
บาท 

 - ค่าอาหารว่าง 40 คน x 50 บาท x 4 มื้อ   8,000   บาท   
 - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 300 บาท x 2 มื้อ   24,000   บาท 
 - ค่าอาหารเย็น 40 คน x 350 บาท x 1 มื้อ   14,000   บาท 
4) ค่าพาหนะ     
 - ผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ก.ค.ศ. 

- ผู้เข้าร่วมประชุม 
15 คน x 600 บาท  
25  คน x 3,000 บาท  

  9,000 
75,000  

บาท 
บาท 

5) ค่าตอบแทนวิทยากร     
 - วิทยากรบรรยาย/อภิปราย 3 คน x 600 บาท x 7 ชั่วโมง   12,600 บาท   
 - วิทยากรกลุ่ม 6 คน x 600 บาท x 9 ชั่วโมง   32,400 บาท   
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 16,750 บาท   16,750 บาท 
 (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,วัสดุ ฯลฯ )    
 รวม     250,000 บำท 

 
 
หมำยเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำรกิจนโยบำยและระบบบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และคณำจำรย์ 

 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และคณำจำรย์ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้  
ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ ในการออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือแก้ปัญหา 
การจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากรทั้งหมด 
จึงมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพ่ือให้  
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงด าเนินการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และสอดคล้องกับการกระจายอ านาจ เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการสรรหาต าแหน่งคณาจารย์ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เห็นควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาฯ เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และลดปัญหาการฟ้องร้อง  
หรือร้องเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดท า
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาต าแหน่งคณาจารย์ 
  2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา และคณาจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ได้ปรับปรุง/จัดท าใหม่ 
 

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมาณ 

1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และคณาจารย์ 
ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา 38 หรือมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.  2547 อย่างน้อย 3 ต าแหน่ง ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 

 



เชิงคุณภาพ 
1. ศึกษา วิเคราะห์  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งคณาจารย์ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถน ามาใช้ในการสรรหาบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ 
ส่วนราชการ 

2. ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และคณาจารย์ ที่ได้จัดท า ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติม 

3. ส านักงาน ก.ค.ศ. อนุมัติให้จัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ  
1. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์  

ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดท า ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมใหม่ อย่างน้อย 3 ต าแหน่ง 
2. จ านวนการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ  
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ.  

อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ 

2. ทบทวนวรรณกรรมในการวางรูปแบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และคณาจารย์ 
 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น 

3. เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญที่เก่ียวข้อง และ ก.ค.ศ.   
4. แจ้งเวียนส่วนราชการและและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
5. จัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และคณาจารย์ และรายงานผล 
การด าเนินงานต่อส านักงาน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 



ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

งบประมำณ 1,580,000 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
   การจัดประชุม (1 ครั้ง)                 160,000  บาท 

  1) ค่าตอบแทนวิทยากร    26,400 บาท 
   - ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ   1 คน x 1,200 บาท x 2 ชม. 
   -  ค่าวิทยากรบรรยาย/กลุ่ม  4 คน x 600 บาท x 10 ชม. 
   2) ค่าอาหารกลางวัน   30 คน x 300 บาท x 2 มื้อ  18,000 บาท 
   3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 50 บาท x 4 มื้อ    6,000 บาท 
   4) ค่าอาหารเย็น   30 คน x 350 บาท x 1 มื้อ  10,500 บาท 
   5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   96,600 บาท 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง   10 คน x 270 บาท x 1 วัน 
        20 คน x 240 บาท x 1 วัน 
    - ค่าท่ีพัก   15 ห้อง x 1,800 บาท x 1 คืน 
    - ค่าพาหนะ   9 คน x 5,000 บาท  
       16 คน x 600 บาท 
        5 คน x 1,500 บาท 
   6) ค่าวัสดุ          2,500 บาท 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ จ านวน 4 ครั้ง (4 ภูมิภาค) เป็นเงินทั้งสิ้น 940,000 บาท 
(เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
   การจัดประชุมฯ (1 ครั้ง)    235,000  บาท 

  1) ค่าเดินทางคนละ 600 บาท x 8 คน  4,800  บาท 
  2) ค่าพาหนะเครื่องบิน 5,000 บาท x 8 คน                                  40,000  บาท 

   3) ค่าที่พักระดับ 8 คนละ 900 บาท x 2 คืน x 6 คน    10,800  บาท 
   4) ค่าที่พักระดับ 9 คนละ 1,450 บาท x 2 คืน x 2 คน     5,800  บาท 
   5) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 300 บาท x 2 มื้อ x 100 คน   60,000  บาท 
   6) ค่าอาหารเย็น มื้อละ 350 บาท x 1 มื้อ x 100 คน   35,000  บาท 
   7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท x 4 มื้อ x 100 คน   20,000  บาท 
   8) ค่าเบี้ยเลี้ยงระดับ 8 คนละ 240 บาท x 1 วัน x 6 คน     1,440  บาท 
   9) ค่าเบี้ยเลี้ยงระดับ 9 คนละ 270 บาท x 1 วัน x 2 คน       540  บาท 



   10) ค่าวิทยากร ชม. ละ 600 บาท x 4 คน x 10 ชม.   24,000  บาท 
   11) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 300 บาท x 100 คน   30,000  บาท 
   12) ค่าวัสดุและค่าเชื้อเพลิง      2,620  บาท 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานหรือนโยบาย 

ในการด าเนินการ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือนโยบายของส านักงาน ก.ค.ศ. 

อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน  อาจถูกปรับลดงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  อาจมีการปรับแก้พระราชบัญญัติ กฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือลดความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ควรมีการก าหนดแผนงาน/โครงการให้มีความยืดหยุ่น 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล  
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ได้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์  
ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถน าไปใช้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในต าแหน่งต่าง ๆ และต าแหน่งคณาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ 
ซึ่งจะท าให้การด าเนินการสรรหาฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีความถูกต้อง 
  3. ลดปัญหาการฟ้องร้องหรือร้องเรียนอันเป็นผลมาจากการด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ 
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ในต าแหน่งต่างๆ  
และต าแหน่งคณาจารย์ 
  2. จ านวนประเด็นข้อหารือเก่ียวกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลดน้อยลง 
  3. การด าเนินการแก้ค าฟ้องหรือชี้แจงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลดน้อยลง 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
  รายงานผลการด าเนินการต่อส านักงาน ก.ค.ศ.   
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 กำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
มาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบกับมาตรา 
53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกบุคคล  
ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามจ านวน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  
ในการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเลขานุการของ ก.ค.ศ. จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
  ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ  
ทางการบริหารที่จะเป็นผู้น าทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีบุคลิกเหมาะสม 
และมีภาวะผู้น าให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ 
มัธยมศึกษา 
 

เป้ำหมำย 
 เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามมาตรา 53 

วรรคสอง เห็นชอบให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ผู้เข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
เชิงปริมาณ 

 มีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ  
1. จ านวนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 



2. จ านวนผู้ ได้ รับการคัดเลือกให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร 

เชิงคุณภาพ   
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
1. เสนอประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือให้ความเห็นชอบการด าเนินการคัดเลือก 
2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. เตรียมด าเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุ  

และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา 

4. ด าเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุ  
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา 
    5. ประมวลผลการทดสอบและประกาศผลการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ   2,200,000 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1. การด าเนินการเพ่ือเตรียมสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน

เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ าใน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ า/มั ธยมศึ กษ า จ าน วน  331,000  บ าท  
    1.1  ค่าอาหารท าการนอกเวลา จ านวน 280,800 บาท 
    - เตรียมการรับสมัคร/รับสมัคร 
    20 คน x 30 วันท าการ x 200 บาท  120,000 บาท 
    20 คน x 6 วันหยุดราชการ x 420 บาท  50,400 บาท 
   - ตรวจสอบคุณสมบัติ 
    20 คน x 15 วันท าการ x 200 บาท  60,000 บาท 
    20 คน x 6 วันหยุดราชการ x 420 บาท  50,400 บาท 
  1.2 ค่าวัสดุที่เก่ียวข้องกับการรับสมัคร การสอบข้อเขียน 
    การสัมภาษณ์ การประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ  50,200 บาท 

 2. ด าเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
จ านวน 1,865,000 บาท 



 2.1 จ้างสถาบันอุดมศึกษาออกข้อสอบการสอบข้อเขียน ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
และประมวลผลการทดสอบจ านวน 1,500,000 บาท 

 2.2 การสอบข้อเขียน จ านวน 280,000 บาท 
     - ค่าใช้สถานศึกษาท าการทดสอบ 1 วัน  50,000 บาท 
       (ค่าน้ า - ไฟฟ้า - ค่าขนโต๊ะเก้าอ้ี) 

 -  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ จ านวน 210 คน  84,000 บาท 
  210 x 400 บาท   
 -  ค่าพาหนะ 210 คน (ไป - กลับ)  126,000 บาท 
  - ค่าอาหารท าการนอกเวลาในการประมวลผลสอบข้อเขียน  20,000 บาท 

    20 คน x 5 วัน x 200 บาท 
2.3 การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง สัมภาษณ์วิสัยทัศน์ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

จ านวน 85,000 บาท 
    - ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์  1,000 บาท 
     5 บาท x ผู้เข้าสอบ 40 คน x กรรมการ 5 คน/ชุด 
     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของกรรมการ  10,000 บาท 
     สอบสัมภาษณ์/กรรมการกลาง 40 คน x 50 บาท x 5 วัน 
    - ค่าอาหารกลางวันของกรรมการสอบสัมภาษณ์/กรรมการกลาง  24,000 บาท 
     40 คน x 120 บาท x 5 วัน 
    - ค่าห้องประชุมเพ่ือการสัมภาษณ์ 5 วัน x 10,000 บาท  50,000 บาท 

3. ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 - ค่าอาหารท าการนอกเวลา 20 คน x 1 วัน x 200 บาท  4,000 บาท 

 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานหรือนโยบาย 

ในการด าเนินการ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือนโยบายของส านักงาน ก.ค.ศ. 

อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน  อาจถูกปรับลดงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  อาจมีการปรับแก้พระราชบัญญัติ กฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
เพ่ือลดความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ควรมีการก าหนดแผนงาน/โครงการให้มีความยืดหยุ่น 

 

 



ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมกับต าแหน่ง สามารถปฏิบัติงาน
เป็นผู้น าทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
   รายงานผลการด าเนินการต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 กำรรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
มาตรา 19 (15) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ ส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่ งเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เสนอขอให้ ก.ค.ศ. รับรอง โดยได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
การรับรองคุณวุฒิให้เป็นระบบ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ ทั้งนี้ เมื่อเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันหรือคัดเลือก  เกิดปัญหาการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ.  
เช่น ตรวจสอบไม่พบคุณวุฒิของผู้สมัคร ไม่ทราบขั้นตอนในการตรวจสอบคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรอง เป็นต้น  
ดังนั้น เพ่ือให้การเสนอขอรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษามีความถูกต้อง และผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนตรวจสอบคุณวุฒิ จึงเห็นควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิและชี้แจง
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ 
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งคุณวุฒิภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการรับทราบ
และให้ความเห็นชอบหลักสูตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งคุณวุฒิภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
1. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 19 (15) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 อย่างน้อย 1 แนวปฏิบัติ   

    2. มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ  
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งคุณวุฒิภายในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับการน ามาใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



2. ก.ค.ศ. เห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งคุณวุฒิภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

3. ส านักงาน ก.ค.ศ. อนุมัติให้จัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ  
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ.  

อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งปัญหาจากการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ 
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ทบทวนวรรณกรรมในวางรูปแบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ  
1. จ านวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 แนวปฏิบัติ 
2. จ านวนการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ 

เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ 

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งคุณวุฒิภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  
เพ่ือระดมความคิดเห็น 

3. เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญที่เก่ียวข้อง และ ก.ค.ศ.   
4. แจ้งเวียนส่วนราชการและและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
5. จัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ 

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ 
ในส่วนราชการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

งบประมำณ    570,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับรองคุณ วุฒิ เพ่ือประโยชน์ 

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 338,800 บาท 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ดังนี้ 



การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (1 ครั้ง)    169,400  บาท 
  1) ค่าตอบแทนวิทยากร    26,400 บาท 

   - ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ  1 คน x 1,200 บาท x 2 ชม. 
   -  ค่าวิทยากรบรรยาย/กลุ่ม  4 คน x 600 บาท x 10 ชม. 
   2) ค่าอาหารกลางวัน   30 คน x 300 บาท x 2 มื้อ  18,000 บาท 
   3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 50 บาท x 4 มื้อ    6,000 บาท 
   4) ค่าอาหารเย็น   30 คน x 350 บาท x 1 มื้อ  10,500 บาท 
   5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    102,600 บาท 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง   10 คน x 270 บาท x 1 วัน 
        20 คน x 240 บาท x 1 วัน 
    - ค่าท่ีพัก   15 ห้อง x 1,800 บาท x 1 คืน 
    - ค่าพาหนะ   9 คน x 5,500 บาท  
       16 คน x 600 บาท 
        5 คน x 1,800 บาท 
   6) ค่าวัสดุ          5,900 บาท  

 
 
 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

2. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรอง
คุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 231,200 บาท  

1) ค่าอาหารกลางวัน      84,000 บาท 
   280 คน x 300 บาท x 1 วัน 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      44,800 บาท 
    280 คน x 80 บาท x 2 มื้อ   

3) ค่าเบี้ยเลี้ยง       7,350  บาท 
    25 คน x 240 บาท x 1 วัน 
    5 คน x 270 บาท x 1 วัน 

4) ค่าท่ีพัก       15,000   บาท 
    10 ห้อง x 1,500 บาท 

5) ค่าพาหนะ      18,000  บาท 
    30 คน x 600 บาท 

6) ค่าตอบแทนวิทยากร      45,600  บาท 
   - วิทยากรบรรยายพิเศษ 1 คน x 600บาท x 1 ชม. 
   - วิทยากรอภิปราย 
    3 คน x 600บาท x 3 ชม. 
   2 คน x 1,200บาท x 3 ชม. 
   - วิทยากรกลุ่ม  2 คน x 600 บาท x 9 ชม. X 3 กลุ่ม 

7) ค่าวัสดุอุปกรณ์     16,450  บาท 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 



กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานหรือนโยบาย 

ในการด าเนินการ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือนโยบายของส านักงาน ก.ค.ศ. 

อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน  อาจถูกปรับลดงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  อาจมีการปรับแก้พระราชบัญญัติ กฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือลดความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ควรมีการก าหนดแผนงาน/โครงการให้มีความยืดหยุ่น 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โครงกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ สถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
หลักกำรและเหตุผล 

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 19 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การก าหนดนโยบาย 
วางแผน และก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบ
จ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้มีประกาศจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาใหม่จ านวนหลายแห่งเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการก าหนด
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งการก าหนดอัตราก าลังบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานการศึกษานั ้น ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ 
สามารถสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุน/จัดการเรียนการสอน 
ได้บรรลุตามเป้าหมาย  

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อยจ านวน 3 กรอบ 
 เชิงคุณภาพ 
 หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษามีกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เหมาะสม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสนับสนุน/จัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 จ านวนกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อยจ านวน 3 กรอบ 
 เชิงคุณภาพ 
 กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร  
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณ งาน สภาพงานของหน่ วยงานการศึกษา/สถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์  ข้อมูล ปริมาณงาน สภาพงานของหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 3. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ณ หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 5. จัดท า (ร่าง) กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. พิจารณา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 660,000 บาท 
 
        1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

 
 

1. ค่าท่ีพัก 
           

59,500  บาท 
 

  
1,450 บาท x 10 คน x 1 คืน    14,500  บาท 

    
  

900 บาท x 30 คน x 1 คืน    27,000  บาท 
    

  
900 บาท x 10 คน x 2 คืน    18,000  บาท 

    
 

2. ค่าอาหารและอาหารว่าง 
        

68,500  บาท 
 

  
อาหารกลางวัน 

           
  

350 บาท x 50 คน x 2 มื้อ    35,000  บาท 
    

  
อาหารเย็น 

             
  

350 บาท x 50 คน x 1 มื้อ    17,500  บาท 
    

  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

          

  

    80 บาท x 50 คน x 4 มื้อ    16,00 บาท 

    

 

3. ค่าพาหนะ 

           

 75,000   
  

บาท 
 

 

  

10 คน x 2,000  บาท        20,000  บาท 

    
  

30 คน x 1,500  บาท        45,000  บาท 
     

  
10 คน x 1000 บาท        10,000  บาท 

     
 

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
           

  12,600  บาท 
 

  
20 คน x 270 บาท =        5,400  บาท 

     
  

30 คน x 240 บาท =        7,200  บาท 
     

 

 
5. ค่าวิทยากร 

           
46,200  บาท 



  
1 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง  

       
600  บาท 

   
  

3 คน x 1200 บาท x 4 ชั่วโมง    14,400  บาท 
   

  
2 คน x 600 บาท x 4 ชั่วโมง  

    
4,800  บาท 

   
  

4 คน x 600 บาท x 11 ชั่วโมง    26,400  บาท 
   

 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

          

         
14,700  บาท 

 

  
(ปากกา ถุงผ้า/กระเป๋าใส่เอกสาร) 

          

 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

           

         
3,500  บาท 

 
  

(ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯลฯ) 
     

   
รวมทั้งสิ้น 

     

      
280,000  บาท 

 
     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 280,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

      
560,000  บาท 

 
      2. ศึกษำข้อมูลภำคสนำม จ ำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 25,000 บำท เป็นเงิน 100,000 บำท 

    
                      หมำยเหตุ      ถัวจ่ายทุกรายการ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานหรือปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อนโยบาย  
ในการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  นโยบายในการด าเนินการของส านักงาน ก.ค.ศ. อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน - 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /ระเบียบ  
  การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ควรมีการก าหนดแผนงาน /โครงการให้มีความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีอาจจะเปลีย่นแปลงไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 



 หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษามีกรอบอัตราก าลังที่มีความเหมาะสม สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ 
 กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเหมาะสม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุน/จัดการเรียนการสอน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย  

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 ติดตามและประเมินผลการใช้กรอบอัตราก าลังฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
และ ก.ค.ศ. ทราบ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงกำรจัดท ำเกณฑ์อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ  



สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
หลักกำรและเหตุผล 

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 19 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การก าหนดนโยบาย 
วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบ
จ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466-467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 

 เนื่องจากบริบทของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์บ้านเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิรูป
การศึกษา และความต้องการที่จะยกระดับคุณภาพของผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน   

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 เกณฑ์ 
 เชิงคุณภาพ 
 เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและเป็นเครื่องมือในการจัดอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการบริหารสถานศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 จ านวนเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 หลักเกณฑ์  
 เชิงคุณภาพ 
 เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน 
กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 



  1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (เดิม) 
  2. รวบรวมเอกสาร ข้อมูล รวมทั้ งงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าเกณฑ์ อัตราก าลั งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  3.  วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา (ข้อดีและข้อเสียระหว่างเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา เดิม-ใหม่) 
   4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอัตราก าลังข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5. จัดท า (ร่าง) เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพะกิจฯ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่ เกี่ยวข้อง 
และ ก.ค.ศ.      

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 560,000 บาท   
 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 

            1.  ค่าท่ี
พัก 

           
59,500  บาท 

 
 

1,450 บาท x 10 คน x 1 คืน  14,500  บาท 
    

 
900 บาท x 30 คน x 1 คืน   27,000  บาท 

    
 

900 บาท x 10 คน x 2 คืน   18,000  บาท 
     2. ค่าอาหารและอาหารว่าง 

        
68,500  บาท 

 
 

         อาหารกลางวัน 
             

 
350 บาท x 50 คน x 2 มื้อ   35,000  บาท 

    
 

        อาหารเย็น 
      

 
      

 
350 บาท x 50 คน x 1 มื้อ   17,500  บาท 

    
 

       อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   

 
      

 
80 บาท x 50 คน x 4 มื้อ   16,000  บาท 

    3. ค่าพาหนะ 
         

75,000  บาท 

 
 

10 คน x 2,000  บาท        20,000  บาท 
    

 
30 คน x 1,500  บาท        45,000  บาท 

     
 

10 คน x 1000 บาท        10,000  บาท 
     4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

          
12,600  บาท 

 
 

20 คน x 270 บาท         5,400  บาท 
     

 
30 คน x 240 บาท         7,200  บาท 

     



5. ค่าวิทยากร 
           

 46,200  บาท 

 
1 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง       600  บาท 

   
 

3 คน x 1200 บาท x 4 ชั่วโมง      14,400  บาท 
   

 
2 คน x 600 บาท x 4 ชั่วโมง      4,800  บาท 

   
 

4 คน x 600 บาท x 11 ชั่วโมง      26,400  บาท 
                6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

          
14,700  บาท 

 

 
     (ปากกา ถุงผ้า/กระเป๋าใส่เอกสาร) 

                        7. ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ    

           
3,500  บาท 

 
 

     (ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯลฯ) 
       

 
 

รวมทั้งสิ้น 
     

280,000  บาท 
          หมำยเหตุ  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 2 ครั้ง  

                           ครั้งละ 280,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
560,000  บาท 

                         2. ถัวจ่ายทุกรายการ 
               

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานหรือปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อนโยบาย  
ในการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  นโยบายในการด าเนินการของส านักงาน ก.ค.ศ. อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อน           
การด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน  - 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /ระเบียบ  
  การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามโครงการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ควรมีการก าหนดแผนงาน /โครงการให้มีความยืดหยุ่น สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีอาจจะเปลีย่นแปลงไป 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 เกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีความเหมาะสม สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 



ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ 
 เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถจัดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการบริหารสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 ติดตามและประเมินผลการใช้เกณฑ์อัตราก าลังฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
และ ก.ค.ศ. ทราบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ 
ในภูมิภาค ค าสั่ งที่  19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้ งด้านโครงสร้างขององค์กร  
ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากรทั้งหมด จึงมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา จึงควรมีการท างานที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างส่วนราชการ และส่วนภูมิภาค ในการบูรณาการการท างานร่วมกัน  
 ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ 
ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการก าหนดกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีหน้าที่  
ในการเชื่อมโยงและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา จาก ก.ค.ศ. ไปสู่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็ง และปฏิบัติงานตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 6 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (กิจกรรมหลัก) 
จ านวน 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
  2. โอนเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการประชุมให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด 



  3. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
และฝ่ายเลขานุการ จ านวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค รวม 77 จังหวัด 
  4. ประชุมสัมมนาผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. จ านวน 2 ครั้ง (6 เดือน : 1 ครั้ง) 
  5. ประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ/ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 
  6. จัดประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการประชุม กศจ. จ านวน 1 ครั้ง 
  7. จัดท าเอกสารรวมเล่มวาระการประชุม ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 12 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 4. จ านวนเอกสารอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานด้ านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (กิจกรรมหลัก) 
(งบกลำงส ำนักงำน ก.ค.ศ. ) 
 กิจกรรมที่ 2 โอนเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการประชุมให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด (งบค่ำใช้จ่ำยประจ ำ) 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
และฝ่ายเลขานุการ จ านวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค รวม 77 จังหวัด 
 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. จ านวน 2 ครั้ง (6 เดือน : 1 ครั้ง) 
 กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ/ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 



 กิจกรรมที่  6 จัดประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการประชุม กศจ. จ านวน 1 ครั้ง 
 กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญซึ่งท าการแทน ก.ค.ศ. 11 คณะ 
จ านวน 1 ครั้ง 
 กิจกรรมที่ 8 จัดท าเอกสารรวมเล่มวาระการประชุม ก.ค.ศ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 12 เล่ม 
   

ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

งบประมำณ 9,430,000 บาท   
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (กิจกรรมหลัก) 

(งบกลำงส ำนักงำน ก.ค.ศ. ) 
 กิจกรรมที่ 2 โอนเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการประชุมให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด (งบค่ำใช้จ่ำยประจ ำ) 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
และฝ่ายเลขานุการ จ านวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค รวม 77 จังหวัด จ านวน 6,584,600 บาท โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 - ค่าพาหนะ คนละ 600 บาท X 290 คน     174,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 8 คนละ 900 บาท X 2 คืนX 200 คน    360,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 9 คนละ  1,450 บาท X 2คืน X 90 คน   261,000 บาท 
 - ค่าอาหาร มื้อละ 300 บาท X 4 มื้อ X 290 คน    348,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาทX4 มื้อX290 คน    58,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 8 คนละ 240 บาทX 200 คนX3 วัน   144,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9 คนละ 270 บาทX90 คนX 3 วัน    72,900 บาท 
 - ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท X12 คนX5 ชม.     36,000 บาท 
 - ค่าเอกสารการประชุม 600 บาทX 290 คน   174,000 บาท 
 - ค่าวัสดุและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       40,000 บาท 
      รวม         1,638,000 บาท 
      รวม 4 ครั้ง        6,584,600 บำท 
หมำยเหตุ  : ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. จ านวน 2 ครั้ง (6 เดือน : 1 ครั้ง) 
จ านวน  567,400 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 - ค่าพาหนะ คนละ 600 บาท X 80 คน     48,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 8 คนละ 900 บาท X 1 คืนX 50 คน    45,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 9 คนละ  1,450 บาท X 1คืน X 30 คน   43,500 บาท 
 - ค่าอาหาร มื้อละ 300 บาท X 2 มื้อ X 80 คน    48,000 บาท 



 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาทX2 มื้อX80 คน     8,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 8 คนละ 240 บาทX 50 คนX2 วัน   24,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9 คนละ 270 บาทX30 คนX 2 วัน  16,200 บาท 
 - ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท X8 คนX5 ชม.   24,000 บาท 
 - ค่าเอกสารการประชุม 300 บาทX 80 คน    24,000 บาท 
 - ค่าวัสดุและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       3,000 บาท 
      รวม          283,700 บาท 
      รวม 2 ครั้ง         567,400 บำท 

หมำยเหตุ  : ถัวจ่ายทุกรายการ 

 กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ/ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ  
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 275,140  บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 - ค่าพาหนะ คนละ 600 บาท X 76 คน     45,600 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 8 คนละ 900 บาท X 1 คืนX 50 คน   45,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 9 คนละ  1,450 บาท X 1คืน X 26 คน   37,700 บาท 
 - ค่าอาหาร มื้อละ 300 บาท X 2 มื้อ X 76 คน    45,600 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาทX2 มื้อX76 คน     7,600 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 8 คนละ 240 บาทX 50 คนX2 วัน   24,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9 คนละ 270 บาทX26 คนX 2 วัน  14,040 บาท 
 - ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท X8 คนX5 ชม.   24,000 บาท 
 - ค่าเอกสารการประชุม 350 บาทX 76 คน    26,600 บาท 
 - ค่าวัสดุและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       5,000 บาท 
      รวม         275,140 บำท 

หมำยเหตุ  : ถัวจ่ายทุกรายการ 

 กิจกรรมที่  6 จัดประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการประชุม กศจ. จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 1,366,800 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 - ค่าพาหนะ คนละ 600 บาท X 300 คน 180,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 8 คนละ 900 บาท X 2 คืนX 280 คน       504,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 9 คนละ  1,450 บาท X 2 คืน X 20 คน   58,000  บาท 
 - ค่าอาหาร มื้อละ 300 บาท X 4 มื้อ X 300 คน  360,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาทX4 มื้อX300 คน   60,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 8 คนละ 240 บาทX 280 คนX2 วัน 134,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9 คนละ 270 บาทX20 คนX 2 วัน   10,800 บาท 
 - ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท X8 คนX5 ชม.   24,000 บาท 
 - ค่าเอกสารการประชุม 100 บาทX 300 คน           30,000 บาท 
 - ค่าวัสดุและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    6,000 บาท 

  รวม    1,366,800 บำท 
หมำยเหตุ  : ถัวจ่ายทุกรายการ 



 กิจกรรมที่ 7 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญซึ่งท าการแทน ก.ค.ศ. 11 คณะ 
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 525,800 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 - ค่าพาหนะ คนละ 600 บาท X 120 คน    = 72,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 8 คนละ 900 บาท X 1 คืนX 10 คน  =    9,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ระดับ 9 คนละ  1,450 บาท X 1คืน X 110 คน  =       159,500 บาท 
 - ค่าอาหาร มื้อละ 300 บาท X 2 มื้อ X 120 คน  =       126,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาทX2 มื้อX120 คน = 36,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 8 คนละ 240 บาทX 10 คนX2 วัน =    4,800 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9 คนละ 270 บาทX110 คนX 2 วัน = 59,400 บาท 
 - ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท X10 คนX3 ชม.  = 18,000 บาท 
 - ค่าเอกสารการประชุม 300 บาทX 120 คน  =  36,000 บาท 
 - ค่าวัสดุและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    =   6,000 บาท 
      รวม  =       525,800 บำท 

หมำยเหต ุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 

 กิจกรรมที่ 8 จัดท าเอกสารรวมเล่มวาระการประชุม ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  
12 เล่ม  จ ำนวน 10,000 บำท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์   อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหาร โครงสร้าง
หน่วยงาน หรือผู้บริหาร และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  อาจมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร หรือบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหาร โครงสร้างหน่วยงาน  
หรือผู้บริหาร อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการอนุมัติโครงการ จ านวนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ  
ซึ่งมีผลกระทบกับจ านวนเงินในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ   อาจมีความเสี่ยงด้านการด าเนินการตามกฎหมาย/
ระเบียบหากมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติใหม่ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ควรมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ให้มีความรู้กฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติใหม่ 
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจอนุมัติโครงการ ควรให้มีการด าเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 



 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 - จ านวนครั้งในการจัดประชุม 
 - ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน รายงานต่อ
ส านักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. เพ่ือทราบและประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 
 
 

กิจกรรมที่  9 เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

หลักกำรและเหตุผล 
 บุคลากร คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับ
บุคคลในองค์กรทั้งสิ้น ถึงแม้จะมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย หากบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือหรือเครื่องจักรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็ไม่อาจก้าวหน้าไปได้  
เพ่ือให้องค์กรมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารงานบุคคล เพื่อให้
ได้บุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง  
การให้ได้รับเงินเดือน ธ ารงรักษาไว้ การให้คุณให้โทษ จนกระท่ังการออกจากองค์กร 
 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดให้มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลท าหน้าที่ดังกล่าว เรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ด้านการวางแผนก าลังคน สรรหา พัฒนา ก าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การด าเนิน  
การทางวินัย จนกระท่ังการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปัจจุบันศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษา  
ในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคล  
ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งการที่ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้นั้น จ าเป็นต้องมี  



การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุค ลากร 
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเช่นกัน  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลจากประเทศ  
ที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลร่วมกัน และน า Best Practice มาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมระบบ 
การบริหารงานบุคคลให้รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลจากประเทศที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาระบบ  
การจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ร่วมกัน และน า Best Practice มาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ  

ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลจากประเทศที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในประเทศที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา  

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ  

จ านวนครั้งในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลจากประเทศที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
  ระดับความส าเร็จของการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลในประเทศ 
ที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
 เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลในประเทศที่มีการพัฒนาด้านระบบบริหาร  
จัดการศึกษา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

งบประมำณ  3,000,000 บาท (งบกลางส านักงาน ก.ค.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการปฏิบัติงานจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในประเทศที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาระบบ  
การจัดการศึกษา และน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำรกิจเสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำระบบค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมหลัก จัดท าและพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าตอบแทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

หลักกำรและเหตุผล 

 อาศัยความในมาตรา 31 และ 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรา 19 (3) ก าหนดให้  ก.ค.ศ. เสนอแนะ 
และให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์
เกื้อกูลส าหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะ
ปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม และมาตรา 33 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ ก.ค.ศ. ก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ เป้าหมาย ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ก าหนดตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา



จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว
เ พ่ิ ม ขึ้ น  
และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ   มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมขึ้น 
และยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ก าหนดให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ส าหรับครูที ่มีสมรรถนะสูง  และครู 
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย และพื้นที่พิเศษ จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  การจัดท าคู่มือการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ)  
กิจกรรมที่ 4 การทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2555  
กิจกรรมที่ 5 การจัดท า (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....   
กิจกรรมที่ 6 การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
   1. การจัดท าคู่มือการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 เรื่อง 
   2. การชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
   3. (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิ (ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ) จ านวน 1 ฉบับ 
   4. จัดประชุมทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2555  
จ านวน 1 ครั้ง 
    5. (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  จ านวน 1 ฉบับ 



    6. (ร่าง) แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 
 เชิงคุณภาพ 

     กฎหมายการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ 
   1. คู่มือการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 เรื่อง 
   2. จัดประชุมชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง 
   3. (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิ (ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ) จ านวน 1 ฉบับ 
   4. จัดประชุมทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2555  
จ านวน 1 ครั้ง 
    5. (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  จ านวน 1 ฉบับ 
    6. (ร่าง) แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 

 เชิงคุณภาพ 
     กฎหมายการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได ้
 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
1. รับฟังนโยบายรัฐบาล นโยบายส านักงาน ก.ค.ศ. และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. น าเสนอส านักงาน ก.ค.ศ.  
5. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ.  

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ  1,200,000 บาท  



กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์   การด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนเป็นไป
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  แต่เมื่อน าเสนอกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาแล้ว อาจมี 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการก าหนดค่าตอบแทน 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ   การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจาก
อาจได้รับมอบหมายงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วน ส่งผลให้การด าเนินงานตามโครงการล่าช้า รวมทั้งมีข้อจ ากัด 
ด้านบุคลากรไมเ่พียงพอ 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน       - 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ      - 
 
 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  น าเสนอกรอบแนวคิดในการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา/จัดท า
กฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจหรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ  กรณีได้รับมอบหมายงานนโยบายเร่งด่วน อาจให้มีการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพ่ือให้ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
 ความเสี่ยงด้านการเงิน  - 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  - 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายที่ก าหนด 

อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำน 
 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
โครงกำรพัฒนำระบบค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
1. การจัดท าคู่มือการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1  ค่าท่ีพัก  (1,800 บาท X 13 ห้อง X 1 วัน)      23,400 บาท 
 1.2  ค่าวิทยากร         72,000 บาท 
   (600 บาท x 1 ชม. X 1 คน)+(600 บาท x 17 ชม. X 3 คน) 
   +(1,200 บาท x 17 ชม. X 2 คน)  
 1.3  ค่าพาหนะ (600 บาท X 26 คน)       15,600 บาท 
 1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 26 คน)           6,240 บาท  
 1.5  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท X 26 คน X 4 มื้อ)        5,200 บาท 
 1.6  ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท X 26 คน X 2 มื้อ)             15,600 บาท 
 1.7  ค่าอาหารเย็น (350 บาท X 26 คน X 1 มื้อ)                9,100 บาท 
 1.8  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    2,860 บาท 
                     รวม         150,000 บำท 
                      (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 

 
 

2. การชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ค่าท่ีพัก (1,400 บาท X 30 ห้อง X 1 วัน)                              42,000 บาท 
 2.2 ค่าวิทยากร        18,600 บาท 
  (600บาทx1ชม.x1คน)+(600บาทx6ชม.x5คน) 



 2.3 ค่าพาหนะ                        244,000 บาท 
  (600บาทX140คน)+(800บาทX200คน) 
 2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง                   27,200 บาท 
  (80 บาท X 340 คน)  
 2.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 34,000 บาท 
  (50 บาท X 340 คน X 2 มื้อ)  
 2.6 ค่าอาหาร (240 บาท X 340 คน X 1 มื้อ)             81,600 บาท 
 2.7  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                     2,600  บาท 

    รวม       450,000 บำท  
       (สี่แสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
    (ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ)   
   3.1  ค่าท่ีพัก  (1,800 บาท X 13 ห้อง X 1 วัน)     23,400 บาท 
 3.2  ค่าวิทยากร        72,000 บาท 
   (600 บาท x 1 ชม. X 1 คน)+(600 บาท x 17 ชม. X 3 คน) 
   +(1,200 บาท x 17 ชม. X 2 คน)  
 3.3  ค่าพาหนะ (600 บาท X 26 คน)      15,600 บาท 
 3.4   ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 26 คน)        6,240 บาท  
 3.5  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท X 26 คน X 4 มื้อ)     5,200 บาท 
    3.6  ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท X 26 คน X 2 มื้อ)           15,600 บาท 
    3.7  ค่าอาหารเย็น (350 บาท X 26 คน X 1 มื้อ)            9,100 บาท 
    3.8  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                2,860 บาท 
        รวม                 150,000 บำท  
                  (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 

 
 

4. การทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
   หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2555 
   4.1  ค่าท่ีพัก  (1,800 บาท X 13 ห้อง X 1 วัน)     23,400 บาท 
 4.2  ค่าวิทยากร        72,000 บาท 



   (600 บาท x 1 ชม. X 1 คน)+(600 บาท x 17 ชม. X 3 คน) 
   +(1,200 บาท x 17 ชม. X 2 คน)  
 4.3  ค่าพาหนะ (600 บาท X 26 คน)      15,600 บาท 
 4.4   ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 26 คน)        6,240 บาท  
 4.5  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท X 26 คน X 4 มื้อ)     5,200 บาท 
    4.6  ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท X 26 คน X 2 มื้อ)     15,600 บาท 
    4.7  ค่าอาหารเย็น (350 บาท X 26 คน X 1 มื้อ)     9,100 บาท 
    4.8  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         2,860 บาท 
                รวม      150,000 บำท  
                       (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 

 
 
 
 

 
5. การจัดท า (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....   
   5.1  ค่าท่ีพัก  (1,800 บาท X 13 ห้อง X 1 วัน)     23,400 บาท 
 5.2  ค่าวิทยากร        72,000 บาท 
   (600 บาท x 1 ชม. X 1 คน)+(600 บาท x 17 ชม. X 3 คน) 
   +(1,200 บาท x 17 ชม. X 2 คน)  
 5.3  ค่าพาหนะ (600 บาท X 26 คน)      15,600 บาท 
 5.4   ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 26 คน)        6,240 บาท  
 5.5  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท X 26 คน X 4 มื้อ)     5,200 บาท 
    5.6  ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท X 26 คน X 2 มื้อ)     15,600 บาท 
    5.7  ค่าอาหารเย็น (350 บาท X 26 คน X 1 มื้อ)     9,100 บาท 
    5.8  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         2,860 บาท 
                รวม      150,000 บำท  
                       (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 
6. การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
   6.1  ค่าท่ีพัก  (1,800 บาท X 13 ห้อง X 1 วัน)     23,400 บาท 
 6.2  ค่าวิทยากร        72,000 บาท 



   (600 บาท x 1 ชม. X 1 คน)+(600 บาท x 17 ชม. X 3 คน) 
   +(1,200 บาท x 17 ชม. X 2 คน)  
 6.3  ค่าพาหนะ (600 บาท X 26 คน)      15,600 บาท 
 6.4   ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 26 คน)        6,240 บาท  
 6.5  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท X 26 คน X 4 มื้อ)     5,200 บาท 
    5.6  ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท X 26 คน X 2 มื้อ)     15,600 บาท 
    5.7  ค่าอาหารเย็น (350 บาท X 26 คน X 1 มื้อ)     9,100 บาท 
    5.8  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         2,860 บาท 
                รวม      150,000 บำท  
                       (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

กิจกรรมหลัก   จัดท าและพัฒนา ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาข้าราชการครูและ           
บุคลากรทางการศึกษา 

หลักกำรและเหตุผล    
 ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดให้มีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  ที่ก าหนดเป้าหมายระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ก าหนดว่าเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ 
ประกอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาให้มีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาได้ตามความต้องการ
และจ าเป็นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้มีโครงการพัฒนาระบบการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์   
 เพ่ื อ พัฒ นาและส่ งเสริม ระบบการพัฒ นาข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษ า  
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทและเชื่อมโยง 
กับเส้นทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  



เป้ำหมำย   
  เชิงปริมาณ 
  1. จัดท าคู่มือการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง/ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
  3. ก ากับ ติดตามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในแต่ละสายงาน 
  เชิงคุณภาพ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าไปสู่ การปฏิบัติ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
  1. ได้คู่มือการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  2. ได้หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง/ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะในแต่ละสายงาน 
  3. ด าเนินการก ากับ ติดตามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

งบประมำณ 800,000  บาท   

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์    
  การด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด นอกจากนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 



ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น ที่อาจก าหนดรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาให้เป็นไปตามสภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ   
 ได้รับผลกระทบจากนโยบายเร่งด่วนในเรื่องอ่ืน ๆ ท าให้การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
เกิดความล่าช้า รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอ ดังนั้น การด าเนินการจึงไม่เป็นไป 
ตามแผนการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน     - 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามนโยบาย  
จึงท าให้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้แล้วไม่ทันสมัย และไม่เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ด้านยุทธศาสตร์   
  ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และต้องคอยติดตามนโยบายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 
 ด้านการด าเนินการ   
  ก ากับ ติดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศใช้แล้ว  และหากได้รับข้อมูลที่ต้องแก้ไข 
ต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
 ด้านการเงิน    
  บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ   
  ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
 1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  รวม 3 วัน จ านวน 30 คน เป็นเงินทั้งสิ้น  180,000 บาท  
 
  1.1  ค่าท่ีพัก 59,500 บาท 
   (1,450 บาท x 2 วัน x 5 คน) 14,500 บาท 
   (900 บาท x 2 วัน x 25 คน) 45,000 บาท 
  1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
   (300 บาท x 3 มื้อ x 30 คน)   27,000 บาท 
  1.3 ค่าอาหารเย็น 
   (350 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)   21,000 บาท 
  1.4  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (50 บาท x 6 มื้อ x 30 คน)   9,000 บาท 
  1.5 ค่าพาหนะ 
   (600 บาท x 30 คน)  18,000 บาท 
  1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง   7,350 บาท 
   (270 บาท x 5 คน)    1,350 บาท 
   (240 บาท x 25 คน)    6,000 บาท 
  1.7  ค่าวิทยากร 
   (600 บาท x 15 ชั่วโมง x 4 คน)   36,000 บาท 
  1.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     2,150 บาท 



    รวม       180,000 บำท 
    
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รวม 3 วัน จ านวน 35 คน  
เป็นเงิน 200,000 บาท  จ านวน 3 ครั้ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท 
  2.1  ค่าท่ีพัก 68,500 บาท 
   (1,450 บาท x 2 วัน x 5 คน) 14,500 บาท 
   (900 บาท x 2 วัน x 30 คน) 54,000 บาท 
  2.2 ค่าอาหารกลางวัน  
   (300 บาท x 3 มื้อ x 35 คน)   31,500 บาท 
  2.3 ค่าอาหารเย็น 
   (350 บาท x 2 มื้อ x 35 คน)   24,500 บาท 
  2.4  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (50 บาท x 6 มื้อ x 35 คน)  10,500 บาท 
  2.5 ค่าพาหนะ 
   (600 บาท x 35 คน)  21,000 บาท 
  2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง   8,550 บาท 
   (270 บาท x 5 คน)    1,350 บาท 
   (240 บาท x 30 คน    7,200 บาท 
  2.7  ค่าวิทยากร 
   (600 บาท x 14 ชั่วโมง x 4 คน)   33,600 บาท 
  2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     1,850 บาท 
    รวม       200,000 บำท 
     
  3.  การก ากับ ติดตามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวม 2 วัน  จ านวน 6 คน เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท  
  3.1  ค่าท่ีพัก   
   (900 บาท x 2 วัน x 6 คน) 10,800  บาท 



  3.2 ค่าพาหนะ 
   (600 บาท x 6 คน)    3,600  บาท 
  3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง    2,880  บาท 
   (240 บาท x 6 คน x 2 วัน)       
  3.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     2,720  บาท 
    รวม         20,000  บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำรกิจกองทุนและสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกกำรมีวินัยทำงกำรเงินและรณรงค์กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  มาตรา 257 วางหลักว่า  การปฏิรูปประเทศ                
ต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง                             
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมหลัก
ให้กับคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ซึ่งข้อ 10  ก าหนดว่า  “รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  
มีไว้พอกนิพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี” 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ก.ค.ศ. มีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการ  และแก้ ไขปัญหาหนี้สิน
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง               
จิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการรณรงค์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงแกข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 120  คน  รวม 240 คน 
 เชิงคุณภาพ 



 ร้อยละ  80  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ที่เข้าร่วมประชุม         
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

        ไดจ้ัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิต                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 2 ครั้ง  จ านวน  240 คน 
 เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้าร่วมประชุมมีจิตส านึกด้านการมีวินัย
ทางการเงิน  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

กิจกรรม/ วิธีด ำเนินงำน 
 1.  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวทาง การด าเนินการ 
 2. ขออนุมัติจัดประชุม 
 3.  เตรียมการประชุม (ก าหนดหลักสูตร/ จัดท าเอกสารการประชุม/เชิญ/ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/สถานที่จัดประชุม) 
 4.  จัดประชุม 
 5.  รายงานสรุปผล 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562 

งบประมำณ  จ านวน  1,490,000  บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - 
 ความเสีย่งด้านการด าเนินการ 
     ผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
 ความเสีย่งด้านการเงิน 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอ 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบยีบ - 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - 
 ความเสีย่งด้านการด าเนินการ 
     ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  (อย่างน้อย 10 วันท าการ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  เข้าร่วมการประชุม   
 ความเสีย่งด้านการเงิน 
  ของบส่วนกลางในกรณีงบประมาณไม่พอ 



 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบยีบ - 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ                   
การมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
 สรุป  และรายงานผลการด าเนินการต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

 
 
 
 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร  

 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 240  คน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 1. ค่าท่ีพัก  (240 คน x 800 บาท x 2 คืน) 384,000  บาท 

 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 คน x 240 บาท x 3 วัน) 172,800  บาท 

 3. ค่าพาหนะเหมาจ่าย  (240 คน x 1,600  บาท)                                      384,000  บาท                                                                             

 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (240 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)   72,000  บาท 

 5. ค่าอาหารกลางวัน (240  คน x 300 บาท x 3 มื้อ)                                  216,000  บาท 

 6. ค่าอาหารเย็น  (240 คน x 350 บาท x 2 มื้อ) 168,000  บาท 

 7. ค่าตอบแทนวิทยากร (10 คน x 600 บาท x 7 ชั่วโมง)   42,000 บาท 

 8. ค่าจ้างเหมาจัดส่งเอกสาร  (15 กล่อง x 600 บาท)   9,000   บาท 

 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร, ปากกา, ป้ายติดหน้าอกพร้อมคลิป ฯลฯ)   42,200 บาท 

         รวม 1,490,000  บำท 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงกำรติดตำมผลผู้ผ่ำนกำรเข้ำร่วมประชุมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนกึกำรมีวินยั 
ทำงกำรเงนิและกำรรณรงค์กำรด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักกำรและเหตุผล 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก าหนดค่านิยมหลักให้คนไทยรู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น                
มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือมีแจกจ่ายจ าหน่วย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึก รู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
การสอน  
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการบริหารเงินทุนและสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
จึงได้ด าเนินการโครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการรณรงค์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัย ทางการเงินและการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว  4  ครั้ง  แต่ส านักงาน ก.ค.ศ. ยังไม่มีการศึกษาติดตามผลอย่าง
เป็นทางการ  จึงเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาติดตามผลผู้ ผ่านการเข้าร่วมประชุม 
ตามโครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการรณรงค์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงิน  และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการประชุม รวมทั้งเป็นข้อมูล 
ในการจัดของบประมาณในปีต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาการมีวินัยทางการเงิน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ของผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมฯ   



  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมฯ  เพ่ือนครู และผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ 
การมีวินัยทางการเงิน  และคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมาณ 
       รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้างจติส านึกการมีวนิัย               
ทางการเงินและการรณรงค์การด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  เชิงคุณภาพ 
   รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัย                  
ทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าเป็นไปตามหลักวิชาการสามารถ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการประชุม  รวมทั้งเป็นข้อมูลในการจัดของบประมาณในปีต่อไป  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 
ตัวช้ีวัด 
  เชิงปริมาณ 
       รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้างจติส านึกการมีวนิัย               
ทางการเงินและการรณรงค์การด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 เรื่อง 
  เชิงคุณภาพ 
   รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัย                  
ทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นไปตามหลักวิชาการสามารถน าไปใช้                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดท าสรุปและรายงานผล 
 ขั้นตอนที่ 7 เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ   110,000  บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - 
 ความเสีย่งด้านการด าเนินการ - 
 ความเสีย่งด้านการเงิน - 



 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบยีบ - 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - 
 ความเสีย่งด้านการด าเนินการ - 
 ความเสีย่งด้านการเงิน - 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบยีบ - 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการประชุม  รวมทั้งเปน็ข้อมูลในการจัดขอ
งบประมาณในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธภิาพ   

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
 สรุป  และรายงานผลการด าเนินการต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 

 โครงการติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามโครงการเสรมิสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและ 
การรณรงค์การด าเนินชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        - ค่าท่ีพัก 2 คน x 900 บาท x 2 คืน  x 6 ครั้ง     21,600  บาท 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน x 240 บาท x 3 วัน x 6 ครั้ง       8,640  บาท 
        - ค่าพาหนะ 2 คน x 6,500 บาท x 6 ครั้ง      78,000  บาท 
        - ค่าวัสดุใช้สอย           1,760  บาท 
      รวม   110,000 บาท    
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรเงินทุนหมนุเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ประจ ำปีบัญชี  2562  

แผนปฏิบัติกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

นโยบำย 
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู   
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู  หรือเพ่ือการเรียนรู้  ด้วยตนเองเช่น  การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นต้น  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัด การเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หลักกำรเหตุผล 
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จึงได้

มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน  ก.ค.  (ส านักงาน  ก.ค.ศ.  ในปัจจุบัน)  ด าเนินงานจัดตั้ง
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2540  มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยผ่อนคลายภาระหนี้สินให้แก่ข้าราชการครู  ด้วยการให้ข้าราชการ
ครูกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า  รายละไม่เกิน  200,000  บาท  และในปี  พ.ศ.  2560  ปรับวงเงินให้กู้เพ่ิมเป็น
รายละไม่เกิน  300,000  บาทส าหรับน าไปช าระหนี้สินที่มีอยู่เดิม      

ส านักงาน  ก.ค.ศ.  ได้บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2558  
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ 

 



พ.ศ.  2540 – 2560  รวมจ านวน  1,320,000,000  บาท  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินนโยบายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
จึงได้ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  การแก้ไขปัญหา
หนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการครู 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีวินัยทางการเงิน มีความพอเพียง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
4. เพ่ือติดตาม  เร่งรัดหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
 
 
 

 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูได้รับอนุมัติให้กู้ยืม  จ านวน  333  คน  
2. ข้าราชการครูได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมเกี่ยวกับความประหยัดและการมีวินัย 

ทางการเงิน  และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  185  คน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้รับ 

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  จ านวน  200  คน 
4. ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์วิธีการ  และแนวปฏิบัติของเงินทุนหมุนเวียนฯ  จ านวน  3  เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 

 1. การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนโดยคณะกรรมการ อนุกรรมการ ส่วนกลางและเขตพ้ืนที ่
และด าเนินการภายใต้ตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง 
 2. ข้าราชการครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
มีสถานภาพดีขึ้น  
 3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  หลักเกณฑ์  
วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. หนี้ค้างช าระลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด  

 จะถูกประเมิน โดยกระทรวงการคลั ง ซึ่ งจะมีผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลง 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี 2562 ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ  เงินทุนหมุนเวียน



เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 จากคะแนน 5 ระดับ  

ผลผลิต 
1. ข้าราชการครูได้รับการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สิน 
2. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินงำน 
1. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครูกู้ยืม 
2.  สนับสนุนงบประมาณให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / ส่วนราชการ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย    

ในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
3. การพัฒนาบุคลากร 

3.1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติ
หน้าทีง่านเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   

3.2 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูให้มีค่านิยมเกี่ยวกับ     
ความประหยัดและการมีวินัยทางการเงิน และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการ บันทึกข้อตกลง แนวปฏิบัติและเงื่อนไข    
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5.1 การพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนฯผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
5.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
5.3 พัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 
5.4 ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  

ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนฯ กับ กระทรวงการคลัง 
5.5 จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ  

6. ก ากับ  ติดตามหนี้ค้างช าระ ด าเนินคดีตามกฎหมาย  และด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี 
7. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงานและเป้าหมายในการติดตามหนี้ 

ค้างช าระ แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

8. จัดจ้างพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

ระยะเวลำด ำเนินงำน   1  ตุลาคม  2561 - 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ   132,224,000  บาท   

ผู้รับผิดชอบ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา   

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 



1. ข้าราชการครูได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีความสุขในการด าเนินชีวิต  
มีขวัญก าลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา อันจะน าไปสู่ 
การพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ 

2. ข้าราชการครูมีจิตส านึก มีค่านิยมเกี่ยวกับความประหยัด และมีวินัยทางการเงินเพ่ือป้องกัน
การเป็นหนี้ในอนาคต 

3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  สูงขึ้น 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำน 
 ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล     

ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรมบัญชีกลางทราบ พร้อมสรุปรายงานผล 
การด าเนินงาน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
งบประมำณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 

ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 จ ำนวน 132,224,000   บำท 
 - งบบุคลากร 

- งบด าเนินงาน 
3,362,820 

128,861,180 
บาท 
บาท 

     

รำยละเอียดประกอบประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
1.  งบบุคลำกร 
     เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  (จ านวน 15 อัตรา) 
           - เงินเดือน            

3,362,820 
3,362,820 
3,362,820 

บำท 
บาท 
บาท 



2.  งบด ำเนินงำน 
 2.1  เงินให้ข้าราชการครูกู้ยืม 

     2.2  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ                

ส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 
(3) การติดตามหนี้ค้างช าระและด าเนินคดี 
(4) การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการของเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
(5) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ                  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานงานเงินทุนหมุนเวียน 
(6) การรณรงค์ส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิต                    

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) การพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(8) ค่าประกันสังคม 
(9) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานเงินทุนเพื่อทดแทนอัตราว่าง  
(10) ค่าวัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
(11) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

      2.3  ค่าบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ธ.ก.ส.   
 

128,861,180 
100,000,000 
13,861,180 
6,091,890 

 
867,270 
900,000 

1,000,000 
 

2,699,300 
 

1,300,000 
 

260,000 
132,720 
10,000 

300,000 
300,000 

15,000,000 

บำท 
บาท 
บาท 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

            (** ทั้งนี้  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ  ยกเว้นค่าบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ  ธ.ก.ส.  และวงเงินให้
ข้าราชการครูกู้ยืม) 

   
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภำรกิจกฎหมำย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำกฎหมำย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ด าเนินการ

จัดท าโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  

และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการ  มีการทบทวนกฎหมาย โดยมีการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่

ของ ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ, กศจ., อกศจ. การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การได้รับเงินเดือน การด าเนินการ 

ทางวินัยข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปัจจุบันได้ (ร่าง)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ) ได้ลงนามในหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประจิน จั่นตอง)  

เพ่ือขอความเห็นชอบการเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงเห็นว่า ต่อจากนี้ไปหากพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ได้ตราเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ 

ในการท างานและเป็นการจ ากัดหรือควบคุมดุลพินิจในการใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ส่งผลให้กระบวนการ 

ในทางปกครองด าเนินไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี ความยุติ ธรรม  ส านั กงาน  ก.ค .ศ .  

เป็นฝ่ายเลขานุการของ ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะต้องเป็นด าเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฯ ดังกล่าวบรรลุผล  

โดยการออกกฎหมายล าดับรองตามขอบเขตที่บัญญัติไว้ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. .... ดังนั้น เพ่ือรองรับในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีความยุติธรรม ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่า ในเบื้องต้นจะต้องมีการเตรียมการ 

ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่

ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนให้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวบรรลุผล ได้ทราบถึง

เจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  ให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้ หรือออก

กฎหมายล าดับรองได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงการทบทวนกฎหมายล าดับรองที่บังคับใช้อยู่นั้น   

ว่ามีฉบับใดบ้างที่ได้รับผลกระทบและจะต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

นอกจากนี้ จะต้องมีกิจกรรมรองรับในกระบวนการเสนอปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... อาจมีนโยบายหรือข้อสังเกตบางประการ ในชั้นการพิจารณาร่างที่จ าเป็นต้อง

ทบทวนให้เป็นไปตามนโยบายหรือตามข้อสังเกต จึงสมควรให้มีโครงการพัฒนา กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 



วัตถุประสงค ์
 1.  ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2.  ทบทวนและรวบรวมกฎหมายล าดับรองที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกฎหมายว่า

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.  ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....        

ตามนโยบายหรือข้อสังเกตในชั้นการพิจารณาร่าง 

 4.  จัดท ากฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการด าเนินการ 

ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำหมำย 
   เชิงปริมาณ 

    1. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรองรับการชี้แจง รวมทั้ งทบทวน 

และปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ตามนโยบายหรือข้อสังเกต

ในชั้นการพิจารณาร่างอย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง 

    2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ทบทวนและรวบรวมกฎหมายล าดับรองที่ได้รับผลกระทบ

จากการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย

จ านวน 1 ครั้ง 

     3. มีร่างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการด าเนินการ 

ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อยจ านวน 2 เรื่อง  

   เชิงคุณภาพ 

    1. ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ที่ปรับปรุงตามนโยบายหรือข้อสังเกตในชั้นพิจารณาร่าง 

    2.  ทบทวนและวิเคราะห์สภาพปัญหาและทบทวนกฎหมายล าดับรองที่ได้รับผลกระทบ

จากการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

    3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ

ทบทวนกฎหมายล าดับรองเดิม และปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย

พระราชบัญญัติระเบียบ  

    4. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ เกี่ยวกับ 

การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ค.ศ. 

ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่  (1) กฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. .... (2) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ....  



(3) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. .... (4) ระเบียบ ก.พ.ค.ศ. และ 

(5) อ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ปรับปรุง 

    5. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการด าเนินการ 

ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ 4 ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ 

ตัวช้ีวัด 
   เชิงปริมาณ 

    1. จ านวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ตามนโยบายหรือข้อสังเกตในชั้นการพิจารณาร่าง   

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

    2. จ านวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความความรู้ 

ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทบทวนและรวบรวมกฎหมายล าดับรอง 

ที่ ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

    3. จ านวนกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การด าเนินการทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ค.ศ.ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย 2 เรื่อง 

   เชิงคุณภาพ 

    1. ได้ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปรับปรุง

ตามนโยบายหรือข้อสังเกตในชั้นพิจารณาร่าง 

    2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ 

ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปรับปรุงและมีกฎหมาย  

ล าดับรองออกบังคับใช้ 

    3.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม และทบทวนกฎหมายล าดับรองที่ได้ออกตามขอบเขต

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                

ว่ามีฉบับใดบ้าง ที่ได้รับผลกระทบเนืองจากการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปรับปรุง 

    4. ได้ร่างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การด าเนินการทางวินัย 

ตลอดจนระเบียบ ก.ค.ศ. ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ซึ่งออกตามขอบเขตที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาก ร 

ทางการศึกษาท่ีปรับปรุง 

 



กิจกรรม/ วิธีด ำเนินกำร 
   กิจกรรมที่ 1 

  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....ตามนโยบายหรือข้อสังเกตในชั้นการพิจารณาร่าง   

 วิธีด าเนินการ 

 1.  อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 2.  แต่งตั้งคณะท างาน 

 3.  การเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 4.  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายตามนโยบายหรือข้อสังเกตในชั้นการพิจารณาร่าง  

 5.  สรุปผลโครงการและรายงาน 

 กิจกรรมที่ 2 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ก.ค.ศ. และผู้ที่เกี่ยวข้องในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้ง

ทบทวนและรวบรวมกฎหมายล าดับรองที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 วิธีด าเนินการ 

 1.  อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 2.  แต่งตั้งคณะท างาน 

 3.  ประสานกับภารกิจอ่ืนเพ่ือรวบรวมกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 4. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

 5.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรวบรวมกฎหมายล าดับรองที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง

กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และจัดท ากฎหมายล าดับรองใหม่เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ปรับปรุง 

 6.  สรุปผลโครงการและรายงาน 

 กิจกรรมที่ 3 

 การจัดท ากฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การด าเนินการทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ค.ศ. ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ (1) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ....  



(2) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. .... (3) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ 

และการพิจารณารอ้งทุกข์ พ.ศ. .... (4) ระเบียบ ก.พ.ค.ศ. และ (5) อ่ืน ๆ 

 วิธีด าเนินการ 

 1.  อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 2.  แต่งตั้งคณะท างาน 

 3.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง และเตรียมเอกสาร 

 4. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง 

 5. สรุปผลโครงการและรายงาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

งบประมำณ  1,500,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
  กรณีมีสถานการณ์ เช่น การประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ รวมทั้งการใช้อ านาจของหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจท าให้การด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่ด าเนินการไปแล้วเกิดการสูญเปล่าต้องปรับ 
แก้ไขกฎหมายใหม ่
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  การที่บุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินการมีการโอนย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่ไป อาจส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานความต่อเนื่องของข้อมูลที่ได้ด าเนินการไว้แล้ว 
  ความเสี่ยงด้านการเงิน - 
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ - 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บุคลากรต้องคอยติดตามความก้าวหน้าในการเสนอแก้ไขกฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเตรียมพร้อม หากเกิดกรณีมีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ และมีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมพร้อมและเตรียมการปรับแก้กฎหมายในส่วน
ที่เก่ียวข้องให้สอดรับกัน (กฎหมายล าดับรอง) 
 การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบในการด าเนินการตามโครงการ                
เพ่ือป้องกันกรณีที่หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ถ่ายโอนหรือถูกปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ไป 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 

 

 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 11.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและเจตนารมณ์ 

ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 11.2 ได้ร่างกฎหมายล าดับรองปรับปรุงแล้ว พร้อมน าเสนอตามกระบวนการขั้นตอน 

ในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ 

ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ 
 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 

แก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน สามารถบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยุติธรรม 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 ติดตามตรวจสอบจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำกฎหมำย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล               
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
1. ค่ำที่พัก   104,100  บำท 
 10 คน × 1,200 บาท × 3 คืน         36,600 บาท 
 30 คน × 750 บาท × 3 คืน         67,500 บาท 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน   48,000  บำท 
 40 คน × 300 บาท × 4 มื้อ         48,000 บาท 
3. ค่ำอำหำรเย็น   42,000  บำท 
 40 คน × 350 บาท × 3 มื้อ         42,000  บาท 
4.  ค่ำเครื่องดื่ม และอำหำรว่ำง   16,000 บำท 
 40 คน × 50 บาท × 8 มื้อ         16,000  บาท 
5.  ค่ำตอบแทนวิทยำกร   232,200  บำท 
 -ค่าวิทยากรบรรยาย/อภิปราย และวิทยากลุ่ม (4 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน) 
  (1 คน × 600 บาท × 3 ชม. )   1,800  บาท 
  (4 คน × 1,200 บาท × 1.5 ชม.)   7,200  บาท 
  (4 คน × 1,200 บาท × 31 ชม.)          148,800  บาท 
  (4 คน × 600   บาท  × 31 ชม.)   74,400  บาท 
6. ค่ำเบี้ยเลี้ยง   16,500  บำท 
 (270 บาท × 4 วัน) – (ม้ือละ 90 × 7 มื้อ) × 10 คน         4,500 บาท 
 (240 บาท × 4 วัน) – (ม้ือละ 80 × 7 มื้อ) × 30 คน        12,000 บาท 
7. ค่ำพำหนะ   24,000  บำท  
 40 คน × 300 บาท × 2 เที่ยว        24,000 บาท 
8. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (ค่าทางด่วน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ)  17,200  บำท 
 
  รวม        500,000      บำท  (3 ครั้ง  1,500,000  บำท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำรกิจเสริมสร้ำงและมำตรฐำนวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย วินัย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 
หลักกำรและเหตุผล 

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับ พ.ศ. .... ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ปรับปรุง และกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยมีการแก้ไข ปรับปรุง ประกอบกับ 
ค าสั่ง คสช ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้ปฏิรูปการบริหารบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ การกระจายอ านาจในการบริหารงานบุคคลจากเดิม  
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งต่อมามีการเพ่ิมหน่วยงานทางการศึกษา เป็นศึกษาธิการภาค 
และศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คดีปกครอง เนื่องจากรูปแบบและวิธีการด าเนินการทางวินัย  
มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก แนวทางปฏิบัติทางวินัย และกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครอง มีความละเอียดซับซ้อน ดังจะเห็นได้จากการตอบข้อวินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ ที่มีมายัง
ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ด าเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คดีปกครอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล และเป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งใน 
การบริหารงานบุคคลและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของชาติ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกร
ส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิติกรส านักงาน ก.ค.
ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคดีปกครอง ให้มีการด าเนินการ 
ที่ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นไป ตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
กฎหมาย วินัย บทบาทหน้าที่ ในการพิจารณาทางปกครอง การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  การด าเนินคดี การด าเนินการทางวินัย เพ่ือพิจารณาและใช้ดุลพินิจได้อย่างถูกต้อง  
ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
  2. เพ่ือให้นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ทางวินัย สามารถด าเนินการตามกฎหมายการบริหารงานบุคคล ด าเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามระเบียบได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนวิธีการ และจัดท ารายงานการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  3. เพ่ือให้นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ



ทางวินัยในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์                  
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบหรือผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่               
ในการพิจารณาทางปกครอง การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ กฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง คดีปกครอง การด าเนินการทางกฎหมาย วินัย  

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมาณ 
  นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 351 คน 

        เชิงคุณภาพ  
           นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการทาง
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับ พ.ศ. ...... ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุง และกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ          
การด าเนินการทางวินัย มีการแก้ไข ปรับปรุง  
  นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการทางวินัย ที่ได้เข้ารับการอบรมมีการด าเนินงาน 
ที่ถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัด 
  เชิงปริมาณ 
               จ านวนนิติกรทุกหน่วยงานการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมอย่างทั่วถึงไม่ต่ ากว่า 351 คน 
  เชิงคุณภาพ 
       ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กฎหมาย  วินัย 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ บทบาทหน้าที่ ในการพิจารณาทางปกครอง การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินคดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิดทางปกครอง การด าเนินการทางวินัย                 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ..... ฉบับแก้ไข ได้อย่างถูกต้อง               
ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้  โดยผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนหลังการฝึกอบรม                     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

 

 

 

 



กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน/ระยะเวลำ  
 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
   1. 
   2. 
   3. 
    

 4. 
   5. 
   6. 
   7. 
 

8. 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ก าหนดหลักสูตร 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ติดต่อสถานที่/ประชุมคณะท างาน 
ติดต่อวิทยากร 
ผลิตเอกสาร 
ด าเนินการจัดอบรมสัมมนา          
จ านวน 1 ครั้ง 
จ านวน 351 คน ระยะเวลา 2 วัน 
สรุปและประเมินผลการสัมมนา 

  วันที่ 16-25 ตุลาคม 2561 
  วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2561 
  วันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561 
  
 วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 
  วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 
  ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 
  เดือนมกราคม 2562                   
จ านวน 351 คน 
   

ก าหนดวันเวลาจัด
กิจกรรม 
และสถานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 1,500,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

       กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ เข้ารับการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย 
ของส านักงาน ก.ค.ศ. และในการส่งตัวบุคลากรเข้ารับการอบรมจากเขตพ้ืนที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
  ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
       เนื่องจากงานประจ าที่ท าอยู่เข้ามาเป็นจ านวนมาก ทั้งมีการเร่งรัดจากผู้บังคับบัญชา                
จึงท าให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว มีสัดส่วนเวลาในการท างานที่จ ากัด ทั้งบุคลากรมีจ านวน
น้อยไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้เต็มที่ เช่น การจัดท าเอกสาร ขั้นตอนการประสานงาน การจัดซื้อพัสดุ  
เป็นต้น 
  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
       งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม 
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ - 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ด้านยุทธศาสตร์ 
       จะด าเนินการยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอบสนองแนวคิดปฏิรูปการศึกษา 
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
  ด้านการด าเนินการ 
       ส่งแบบตอบรับระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและระบุเงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม เช่น                
ผลการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลา 



  ด้านการเงิน 
       กรณีงบประมาณไม่เพียงพอขอสนับสนุนจากงบประมาณจากส่วนกลาง 
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ - 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีการด าเนินงานตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง  

กำรติดตำมและประเมินผลและสรุปรำยงำน 
  1. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยที่รายงานมายังส านักงาน ก.ค.ศ./
รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับวินัยและการออกจากราชการ 
  2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาและตอบ
แบบสอบถาม 

3. ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

ดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จ 
  1. การรายงานการด าเนินการทางวินัยที่รายงานมายัง ส านักงาน ก.ค.ศ. มีข้อผิดพลาดลดลง 
  2. นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค นิติกรส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอน วิธีการ การปฏิบัติงานตามข้ันตอนของกฎหมาย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย วินัย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
1. ค่ำที่พัก  
 1.1 ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม รวม 351 คน 
     1.1.1 นิติกรเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (225 คน x 900 บาท x 2 คืน)                    405,000  บาท  
     1.1.2 นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ. (30 คน x 900 บาท x 2 คืน)                    54,000  บาท  
    1.1.3 นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (78 คน x 900 บาท x 2 คืน)     140,400  บาท 
    1.1.4 นิติกรส านักงานศึกษาธิการภาค (18 คน x 900 บาทx 2 คืน)          32,400  บาท  
   รวม           631,800 บาท  
 1.2 ค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ รวม 20 คน 
          1.2.1 ค้างล่วงหน้า (900 บาท x 12 คน x 3 คืน )       32,400  บาท 
          1.2.2. ระหว่างอบรม (900 บาท x 8 คน x 2 คืน)                               14,400  บาท 
          รวม       46,800  บาท 
 1.3 ค่าที่พักผู้บริหาร (1,450 บาท x 3 คน x 1 คืน)         4,350  บาท 
   รวม ข้อ 1.1+1.2+1.3    682,950 บำท 
 
2. ค่ำอำหำร 
 2.1 ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท x 351 คน x 2 มื้อ)      210,600  บาท  
 2.2 ค่าอาหารเย็น (350 บาท x 351 คน x 1 มื้อ)    122,850  บาท 
 2.3 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (50 บาท x 351 คน x 4 มื้อ)    70,200  บาท 
   รวม ข้อ 2.1+2.2+2.3   403,650  บำท 
 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
 3.1 ค่ากระเป๋าเอกสาร (351 คน x 150 บาท)   52,650  บาท 
 3.2 จัดท าเอกสาร  
   3.2.1  ค่าวัสดุส านักงาน    11,710  บาท 
   3.2.2  ค่าจัดท าเอกสารผู้เข้ารับอบรม      12,435  บาท 
   3.2.3  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาจัดท าเอกสาร       
               ( 200 บาท x 15 วนั x 18 คน)      54,000  บาท 
 3.3 ค่าน้ ามัน ทางด่วน       5,000 บาท 
 3.4 ค่าหนังสือแจกผู้เข้าอบรม (400 บาท x 351 คน)    140,400  บาท 
 3.5 ค่าปกประกาศนียบัตร (50 บาท x 351 บาท)     17,550 บาท 
 3.6 ค่าใบประกาศนียบัตร (25 บาท x 351 บาท)      8,775  บาท 
   รวม  ข้อ 3.1-3.6   308,520  บำท 
 
 
 



 
4. ค่ำพำหนะ+ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
 4.1 ค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม และเบี้ยเลี้ยง                         (เบิกต้นสังกัด)  

 4.2 ค่าพาหนะวิทยากร     

  4.2.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (2 คน x 6,000 บาท)               12,000 บาท 
4.2.2 ค่ารถยนต์รับจ้าง (15 คน x 600 บาท)     9,000 บาท 

 4.3 ค่าพาหนะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

  4.4.1 ผู้บริหาร (600 บาท x 3 คน)      1,800 บาท 
  4.4.2 เจ้าหน้าที่ (600 บาท x 20 คน)    12,000 บาท            
      4.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 
   4.4.1 มาล่วงหน้า (240 บาท x 12 คน x 3 วัน)     8,640 บาท 
  4.4.2 ระหว่างอบรม (240 บาท x 8 คน x 2 วัน)     3,840 บาท 
   รวม ข้อ 4.1-4.4    47,280 บำท 
 
5 ค่ำวิทยำกร 
 5.1 ค่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (4 คน x 1,500 บาท x 3 ชั่วโมง)   18,000 บาท 
 5.2 ค่าวิทยากร(ข้าราชการบ านาญ) (2 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง)     7,200 บาท 
 5.3 ค่าวิทยากร (9 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)    32,400 บาท 
   รวม ข้อ 5.1 -5.3    57,600 บำท 
   
   รวม ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด     1,500,000 บำท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำรกิจบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงภำครัฐและนโยบำยพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรแนวใหม่ 
 

กิจกรรมหลัก  
 1. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
 2. การพัฒนาองค์การตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3. การบริหารราชการใสสะอาด 
  3.1 จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  3.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 
 4. ส านักงาน ก.ค.ศ. ก้าวตามพ่อ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลของส านักงาน ก.ค.ศ. 
  (ใช้งบกลาง) 
 6. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่ 

หลักกำรและเหตุผล 
 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับ 
นโยบายด้านที่ 10 ของรัฐบาล(พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี)ให้ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้ค านึงถึงประโยชน์สุ ข
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างระบบราชการให้มี ความโปร่งใส และเกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในหมู่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้น านโยบายดังกล่าวมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการพัฒนาองค์กร 
และจัดระบบบริหารจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่มทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้  
อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ที่แสดงถึงความมุ่ งมั่นให้งานมีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการให้บริการของส านักงานมีแบบแผนและเป็นระบบ สร้างบริการของส านักงานที่มีหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงการบริการได้ สามารถหลอมรวมการท างาน  
ของทุกภารกิจเสมือนเป็นองค์กรเดียวได้อย่างมีมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด และในท้ายที่สุดเกิดประโยชน์สุขแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่ได้ให้ค ารับรองไว้ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตัวชี้วัด  
ตามค ารับรองฯ ตามเกณฑ์การประเมิน มีการก ากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติราชการและประเมินตนเอง
เมื่อครบรอบ 9 เดือนและ12 เดือน โดยจัดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานเพื่อรอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการเมื่อครบรอบ 12 เดือน ต่อไป 
 



วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพและยกระดับ 
ขีดความสามารถ เพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป็นส าคัญน าไปสู่องค์กรสมัยใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสอดคล้อง      
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ของส านักงานก.ค.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 2. รายงานการพัฒนาองค์การตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3. รายงานผลการจัดกิจกรรมการบริหารราชการใสสะอาด และค่านิยมหลัก จ านวน 2 กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ 
 การบริหารจัดการองค์การของส านักงาน ก.ค.ศ. มีประสิทธิภาพมีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
บุคลากรมีความคิดริเริ่ม เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะและมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
พร้อมปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. ร้อยละของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านพัฒนาองค์การตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย ตามท่ี กพร. สป. ก าหนด 
 3. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมการบริหารราชการใสสะอาด 

 เชิงคุณภาพ 
 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับส านัก ของส านักงาน ก.ค.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน ก.พ.ร. สป. ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



วิธีกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมหลัก  
 กำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรแนวใหม่ 
 กิจกรรมหลัก 
 1. กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน ก.ค.ศ. งบประมำณ 383,480 บำท 
  1.1 กำรประชุมชี้แจงกรอบกำรประเมินผล  167,050 บำท 
   กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
   1.1.1 ค่าท่ีพัก 45,000 บาท 
    (900 บาท x 1 คืน x 50 คน) 
 1.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  12,150 บาท 
   (90 บาท x 3 มื้อ x 5 คน)  1,350 บาท 

  (80 บาท x 3 มื้อ x 45 คน)  10,800 บาท 
 1.1.3 ค่าอาหาร 57,500 บาท  

  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (50 บาท x 4 มื้อ x50 คน)  10,000 บาท    
  อาหารกลางวัน  
  (300 บาท x 2 มื้อ x 50 คน) 30,000 บาท 

     ค่าอาหารเย็น  
        (350 บาท x 1 มื้อ x 50 คน) 17,500 บาท 
 1.1.4 ค่าพาหนะ  30,000 บาท 

  (600 บาท x 50 คน)    
 1.1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 20,400 บาท 
  (1 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  600 บาท 
  (1 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  600 บาท  

  (2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท)  7,200 บาท  
  (2 คน x 10 ชั่วโมง x 600 บาท)  12,000 บาท 
 1.1.6 วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 2,000 บาท  
 1.2 กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับ 9,780 บำท 
  กำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ตำมค ำรับรองฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
  1.2.1 ค่าอาหาร 9,250  บาท 
   อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (35 บาท x 1 มื้อ x 50 คน)  1,750   
   อาหารกลางวัน  
   (150 บาท x 50 คน) 7,500  
  1.2.2 วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ       530 บาท  
 



 1.3 กำรประชุมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  1,750 บำท 
  ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (35 บาท x 1 มื้อ x 50 คน)    1,750  บาท  

 

 1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 37,900 บำท 
  และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองฯ 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน  
  จ ำนวน 2 ครั้ง (18,950 บำท x 2 ครั้ง) 
  1.4.1 ค่าอาหาร 11,000 บาท  
   อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (35 บาท x 2 มื้อ x 50 คน)  3,500  บาท  
   อาหารกลางวัน  
   (150 บาท x 50 คน) 7,500  บาท 
  1.4.2 ค่าตอบแทนวิทยากร   7,200 บาท  
   (1 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  600  บาท  
   (1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท)  1,200 บาท  
   (3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท)  5,400 บาท  
  1.4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน    750 บาท 
 
                                                รวม         18,950 บำท 

 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล  167,000 บำท 
  และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองฯ 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 
  1.5.1 ค่าอาหาร  51,750 บาท  
   อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (50 บาท x 4 มื้อ x 45 คน)  9,000  บาท  
   อาหารกลางวัน  
   (300 บาท x 2 มื้อ x 45 คน)  27,000 บาท 
   อาหารเย็น 
   (350 บาท x 1 มื้อ x 45 คน)  15,750 บาท 
 1.5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  10,890 บาท 
   (90 บาท x 3 มื้อ x 3 คน)  810 บาท 
   (80 บาท x 3 มื้อ x 42 คน)  10,080 บาท 
  1.5.3 ค่าพาหนะ 27,000 บาท 
   (600 บาท x 45 คน)  
  1.5.4 ค่าท่ีพัก 42,150 บาท 



   (1,450 บาท x 1 คืน x 3 คน)  4,350 บาท 
   (900 บาท x 1 คืน x 42 คน)  37,800 บาท 
  1.5.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 33,600 บาท  
   (1 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  600  บาท 
   (3 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  1,800 บาท 
   (4 คน x 13 ชั่วโมง x 600 บาท) 31,200 บาท 
  1.5.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน  1,610 บาท 
                                                  รวม  167,000 บำท 
 

 2. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ งบประมำณ 246,000 บำท 
  2.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อด ำเนินกิจกรรม               75,000 บำท 
   ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)   
   จ ำนวน 3 ครั้ง (25,000 บำท x 3 ครั้ง) 
   2.1.1 ค่าอาหาร 13,200 บาท 

  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 60 คน) 4,200  บาท  
  อาหารกลางวัน  
  (150 บาท x 60 คน)  9,000  บาท 

   2.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 10,200 บาท 
  (1 คนx 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  600 บาท  
  (1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท)  1,200 บาท 
  (4 คน x 3.5 ชั่วโมง x 600 บาท)  8,400 บาท 

   2.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน    1,600 บาท 
     รวม  25,000 บำท 
 

  2.2 กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดด้ำนพัฒนำองค์กำร               75,000 บำท 
   จ ำนวน 3 ครั้ง (25,000 บำท x 3 ครั้ง) 
   2.2.1 ค่าอาหาร 13,200 บาท 

  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 60 คน)  4,200  บาท  
  อาหารกลางวัน  
  (150 บาท x 60 คน)  9,000  บาท   

   2.2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 10,200 บาท 
  (1 คนx 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  600 บาท  
  (1 คนx 2 ชั่วโมง x 600 บาท)  1,200 บาท  
  (4 คนx 3.5 ชั่วโมง x 600 บาท)  8,400 บาท 

   2.2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน    1,600 บาท 
     รวม  25,000 บำท 



  2.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำนวน 2 ครั้ง (25,000 บำท x 2 ครั้ง)   50,000 บำท 
   2.3.1 ค่าอาหาร 13,200 บาท 

  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 60 คน)  4,200  บาท  
  อาหารกลางวัน  
  (150 บาท x 60 คน)  9,000  บาท   

   2.3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 10,200 บาท 
  (1 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท)  600 บาท  
  (1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท)  1,200 บาท  
  (4 คนx 3.5 ชั่วโมง x 600 บาท)  8,400 บาท 

   2.3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน    1,600 บาท 
                           รวม  25,000 บำท 

  2.4 กำรให้บริกำรในศูนย์กำรเรียนรู้  46,000 บำท 
   2.4.1 จัดซื้อหนังสือในศูนย์การเรียนรู้                    10,000 บาท 
   2.4.2 จัดซื้อนิตยสาร                       36,000 บาท 
    (3,000 บาท x 12 เดือน) 

 3. กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด  งบประมำณ  349,520 บำท 
  3.1 กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
          3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 216,820 บำท 
          ของส ำนักงำน ก.ค.ศ.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
           3.1.1.1 ค่าท่ีพัก  65,200 บาท 
               (1,450 บาท x 2 คืน x 2 คน)   5,800 บาท 
               (900 บาท x 2 คืน x 33 คน)  59,400 บาท  
           3.1.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  25,380 บาท 
               (270 บาท x 3 วัน x 2 คน)  1,620 บาท   
               (240 บาท x 3 วัน x 33 คน)  23,760 บาท  
           3.1.1.3 ค่าอาหาร  66,500 บาท 
               อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
               (50 บาท x 6 มื้อ x 35 คน)  10,500บาท  
               อาหารกลางวัน  
               (300 บาท x 3 มื้อ x 35 คน) 31,500บาท 
               อาหารเย็น  
               (350 บาท x 2 มื้อ x 35 คน)  24,500บาท  
    3.1.1.4 ค่าพาหนะ    21,000 บาท 
               (600 บาท x 35 คน) 



          3.1.1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร   35,400 บาท 
              (2 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท )  1,200 บาท 
              (3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท)   5,400 บาท  
              (4 คน x 12 ชั่วโมง x 600 บาท) 28,800 บาท  
          3.1.1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,  3,340 บาท 
             ค่าส่งโทรสาร,ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

  3.1.2 ประชุมจัดท ำรำยงำนกำรจัดวำงระบบ  6,080 บำท 
     กำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก.ค.ศ.   
     ค่าอาหาร   
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (35 บาท x 2 มื้อ x 32 คน)  2,240 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน  
       (120 บาท x 1 มื้อ x 32 คน) 3,840 บาท 

  3.2 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก  
   - กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 126,620 บำท 
    บุคลำกรส ำนักงำน ก.ค.ศ. (จ ำนวน 2 วัน) 
    3.2.1 ค่าท่ีพัก  27,000 บาท 
         (900 บาท x 1 คืน x 30 คน)  
    3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  14,520 บาท 
         (270 บาท x 2 วัน x 2 คน)  1,080 บาท 
         (240 บาท x 2 วัน x 28 คน)  13,440 บาท  
    3.2.3 ค่าอาหาร                                           32,700 บาท 
         ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  
         (35 บาท x 4 มื้อ x 30 คน)  4,200 บาท 
         ค่าอาหารกลางวัน  
         (300 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)  18,000 บาท 
         ค่าอาหารเย็น  
         (350 บาท x 1 มื้อ x 30 คน)  10,500 บาท 
    3.2.4 ค่าพาหนะ   18,000 บาท 
           (600 บาทx30 คน)   
    3.2.5 ค่าตอบแทนวิทยากร   14,400 บาท 
           (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท )  7,200บาท 
      (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท )  7,200บาท 
    3.2.6 ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 วัน                     20,000 บาท 
 
 

  



 4  กิจกรรมส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก้ำวตำมพ่อ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม         21,000 บำท 
  - ประชุมคณะท ำงำน จ ำนวน 3 ครั้ง x 7,000 บำท 
    4.1 ค่าอาหาร 5,700 บาท 
   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     (35 บาทx 2 มื้อ x 30 คน)  2,100บาท 
     ค่าอาหารกลางวัน  
     (120 บาท x 1 มื้อ x 30 คน)  3,600บาท 
        4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์  1,300 บาท 
  

 5. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบดิจิทัลของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
  (ภารกิจตรวจติดตามฯ เป็นผู้ด าเนินการโครงการ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

งบประมำณ      1,000,000 บาท  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ -             
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
 1 . การด าเนิ นการตามตั วชี้ วัดอาจไม่บรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้  เนื่ อ งจาก 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้การได้รับจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อ 
การด าเนินกิจกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 2. การด าเนินกิจกรรมพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
รายหมวดอาจไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐไม่เพียงพอแนวทางการขับเคลื่อนไม่มีความชัดเจน รวมถึงการให้ความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง   
 ความเสี่ยงด้านการเงิน - 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ - 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  1. ควรมีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นการติดตาม 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
                 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แก่ผู้รับผิดชอบ 
คณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 
 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. การด าเนินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ส านักงาน ก.ค.ศ.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 2. การด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านพัฒนาองค์การ บรรลุเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
 3. การบริหารจัดการองค์การของส านักงาน ก.ค.ศ. มีประสิทธิภาพโดยมุ่งผลลัพธ์เป็นส าคัญ
สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ดัชนีวัดผลควำมส ำเร็จ 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกินค่าเป้าหมายตามที่ กพร. สป. ก าหนด 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน/หลักฐำนกำรติดตำม 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำรกิจวิจัยนวัตกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอ านาจและหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 19           
ที่บัญญัติว่า “ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย 
การผลิตและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลัง การจัดท าและพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน และเงื่อนไข 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  
 จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าการจัดท าและพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
มาตรฐาน และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายกรณี ยังขาด
งานวิจัยมาสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับบริบทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 มีงานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน และเงื่อนไข 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 เรื่อง 
 เชิงคุณภาพ 
 กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
  รายงานผลการวิจัย จ านวน 3 เรื่อง 
 เชิงคุณภาพ 
  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 



กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
 กิจกรรม 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

2. การศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลในมิติของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ 

3. การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารบุคลากรของสถานศึกษาที่ประสพ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
 วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย นโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดรูปแบบและวิธีการวิจัย 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. ด าเนินการศึกษา วิจัย 
5. เสนอรายงานวิจัยต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ     750,000 บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์   
  อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานหรือนโยบายในการด าเนินการ ซึ่งส่งผลต่อ             
การด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ  
  นโยบายในการด าเนินงานของส านักงาน ก.ค.ศ. อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อน           
การด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน   
  บุคลากรขาดความรู้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎ ระเบียบ  
  อาจมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายทีส่่งผลต่อการด าเนินการโครงการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ด้านยุทธศาสตร์ 
  ก าหนดแผนงาน /โครงการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
 ด้านการด าเนินการ 
  จัดท าแผนกิจกรรมที่มีทางเลือกหลายทาง 
  
 



 ด้านการเงิน 
   ผู้รับผิดชอบให้ความแก่รู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถกูต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎ ระเบียบ 
   ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย /กฎ ระเบียบอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 รายงานผลการด าเนินการต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
1. กิจกรรมกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และแนวทำงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู 
   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู จ ำนวน 250,000 บำท  

1) ค่าอากรแสตมป์ในการส่งแบบสอบถาม (ใช้งบกลาง) 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ   

– ค่าท่ีพัก   15 คน x 1,450 บาท x 1 คืน  21,750 บาท 
  18 คน x 900 บาท x 1 คืน  16,200 บาท 
  7 คน x 900 บาท x 2 คืน  12,600 บาท 
– ค่าอาหารกลางวัน  40 คน x 350 บาท x 2 มื้อ  28,000 บาท 
  เย็น  40 คน x 350 บาท x 1 มื้อ  14,000 บาท 
– อาหารว่างและเครื่องดื่ม  40 คน x 50 บาท x 4 มื้อ  8,000 บาท 
– ค่าเบี้ยเลี้ยง 15 คน x 270 บาท  4,050 บาท 
  18 คน x 240 บาท  4,320 บาท 
  7 คน x 480 บาท  3,360 บาท 
– ค่าพาหนะ 10 คน x 5,000 บาท  50,000 บาท 
  10 คน x 1,000 บาท  10,000 บาท 
  20 คน x 600 บาท  12,000 บาท 
– ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน x 600 บาท x 1 ชม.  600 บาท 
  4 คน x 1,200 บาท x 4 ชม.  19,200   บาท 
  1 คน x 600 บาท x 4 ชม.  2,400 บาท 
  3 คน x 600 บาท x 12 ชม.  21,600 บาท 
  1 คน x 1,200 บาท x 12 ชม.  14,400 บาท 
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา กระเป๋า/ถุงผ้า ใส่เอกสาร)  3,500 บาท 
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง)  1,750   บาท 

3) จัดท ารายงานผลการศึกษา          2,000 บาท 
  รวม         250,000   บำท 
 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 



2. กำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรงำนบุคคลในมิติของกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ในโรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 250,000 บำท 

1) การเก็บข้อมูลภาคสนาม   
– ค่าท่ีพัก 800 บาท x 3 คน x 2 คืน x  3 ครั้ง   14,000 บาท   
– ค่าเบี้ยเลี้ยง 720 บาท x 3 คน x 3 ครั้ง  6,480 บาท 
– ค่าพาหนะ 5,600 บาท x 3 คน x 3 ครั้ง     50,400 บาท  
–   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000 บาท 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ถอดองค์ความรู้ 
– ค่าท่ีพัก 1,450 บาท x 5 คน x 1 คืน              7,250 บาท 
  900 บาท x 17 คน x 1 คืน               15,300 บาท 
  900 บาท x 6 คน x 2 คืน                 10,800 บาท 
– ค่าอาหารกลางวัน  350 บาท x 30 คน x 2 มื้อ           21,000 บาท 
– ค่าอาหารเย็น   350 บาท x 30 คน x 1 มื้อ    10,500 บาท 
–   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  80 บาท x 30 คน x 4 มื้อ    6,000 บาท 
–   ค่าพาหนะ  3,500 บาท x 10 คน            35,000 บาท 
  600 บาท x 20 คน                        12,000 บาท 
– ค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท x 5 คน                        1,350 บาท 
  240 บาท x 17 คน                      4,080 บาท 
  480 บาท x 6 คน                       2,880 บาท 
– ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 1 ชม.       600 บาท 
  4 คน x 1,200 บาท x 2 ชม.   9,600 บาท 
  1 คน x 600 บาท x 2 ชม.  1,200 บาท 
  3 คน x 600 บาท x 11 ชม.  19,800 บาท 
  1 คน x 1,200 บาท x 11 ชม.  13,200 บาท 
– ค่าวัสดุ (ปากกา ถุงผ้า/กระเป๋าใส่เอกสาร)  2,800 บาท 
– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าผ่านทางพิเศษ, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง)  1,360 บาท 

3) จัดท ารายงานผลการศึกษา  1,000 บาท 
                                                                       รวม          250,000  บำท 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. กำรศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในกำรบริหำรบุคลำกรของสถำนศึกษำที่ประสพควำมส ำเร็จ 
   ในกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 250,000 บำท 

1) การเก็บข้อมูลภาคสนาม   
– ค่าท่ีพัก 800 บาท x 3 คน x 2 คืน x  3 ครั้ง   14,000 บาท   
– ค่าเบี้ยเลี้ยง 720 บาท x 3 คน x 3 ครั้ง  6,480 บาท 
– ค่าพาหนะ 5,600 บาท x 3 คน x 3 ครั้ง     50,400 บาท  
–   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000 บาท 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ถอดองค์ความรู้ 
– ค่าท่ีพัก 1,450 บาท x 5 คน x 1 คืน              7,250 บาท 
  900 บาท x 17 คน x 1 คืน               15,300 บาท 
  900 บาท x 6 คน x 2 คืน                 10,800 บาท 
– ค่าอาหารกลางวัน  350 บาท x 30 คน x 2 มื้อ           21,000 บาท 
– ค่าอาหารเย็น   350 บาท x 30 คน x 1 มื้อ    10,500 บาท 
–   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  50 บาท x 30 คน x 4 มื้อ    6,000 บาท 
–   ค่าพาหนะ  3,500 บาท x 10 คน            35,000 บาท 
  600 บาท x 20 คน                        12,000 บาท 
– ค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท x 5 คน                        1,350 บาท 
  240 บาท x 17 คน                      4,080 บาท 
  480 บาท x 6 คน                       2,880 บาท 
– ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 1 ชม.       600 บาท 
  4 คน x 1,200 บาท x 2 ชม.   9,600 บาท 
  1 คน x 600 บาท x 2 ชม.  1,200 บาท 
  3 คน x 600 บาท x 11 ชม.  19,800 บาท 
  1 คน x 1,200 บาท x 11 ชม.  13,200 บาท 
– ค่าวัสดุ (ปากกา ถุงผ้า/กระเป๋าใส่เอกสาร)  2,800 บาท 
– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าผ่านทางพิเศษ, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง)  1,360 บาท 

3) จัดท ารายงานผลการศึกษา  1,000 บาท 
                                                  รวม          250,000  บำท 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 

 



โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรวิจัย ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 มาตรา 20   

ข้อ 2 ก าหนดให้ส านักงาน ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่เน้นใช้ผลการวิจัยเป็นฐาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 44 เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566)             

เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานด้านการวิจัยของส านักงาน ก.ค.ศ. ใน 4 ปีข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 

รายงานยุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566)  

จ านวน 500 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

มีแนวทางการวิจัยด้านบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. ที่น ามาเป็นฐานในการปรับปรุง

พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

จ านวนการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 500 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

1. ศึกษาวิเคราะห์บริบทของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และทิศทางการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันและอนาคต 

2. วิเคราะห์เกี่ยวกับการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงาน ก.ค.ศ. 

3. ประชุมสรุปความคิดเห็นจากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
1. ศึกษาวิเคราะห์บริบทของส านักงาน ก.ค.ศ. 

2. ตั้งที่ปรึกษาและคณะท างาน 

3. วิเคราะห์เกี่ยวกับการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงาน ก.ค.ศ. 



4. ประชุมสรุปความคิดเห็นจากการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิเคราะห์ 

5. น าเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

6.   จัดท ารายงานยุทธศาสตร์การวิจัย เสนอ ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

งบประมำณ 260,000 บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงาน ก.ค.ศ.          

ไม่สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในปี พ.ศ. 2563 – 2566) 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ    ไม่มี  

ความเสี่ยงด้านการเงิน    ไม่มี 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ    ไม่มี 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ด้านยุทธศาสตร์ ใช้การประชุมสรุปความคิดเห็นจากการรวบรวมข้อมูลและการศึกษา

วิเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้บริหารร่วมให้ข้อมูลแสดงความความคิดเห็น วิเคราะห์ประเด็น เพ่ือน ามา

ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัย 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ – 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน – 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ – 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ยุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการพัฒนารองรับการบริหารงานบุคคล ในปี พ.ศ. 2563 - 2566  

กำรติดตำมประเมินผล สรุปรำยงำนผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการค่าใช้จ่าย 
1. ค่ำที่พัก      75,700  บำท 
    -  เดี่ยว 

    -  คู ่

5 คน x 1,450 บาท x 2 คืน 

34 คน x 900 บาท x 2 คืน 

  14,500  บาท 

  61,200  บาท 

 

2. ค่ำพำหนะ 39 x 600 บำท     23,400  บำท 

3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง  

34 คน x 80 บาท x 2 วัน 

  5 คน x 90 บาท x 2 วัน 

 

   5,440  บาท 

     900  บาท 

     6,340  บำท 

4. ค่ำอำหำร      72,150  บำท 
    - อาหารว่างและ 

      เครื่องดื่ม 

39 คน x 50 บาท x 5 มื้อ    9,750  บาท  

    - อาหารกลางวัน 39 คน x 300 บาท x 3 มื้อ   35,100  บาท  

    - อาหารเย็น 39 คน x 350 บาท x 2 มื้อ   27,300  บาท  

5. ค่ำตอบแทนวิทยำกร      72,000  บาท 

 10 ชม. x 600 บาท x 5 คน    30,000  บาท  

 7 ชม. x 1,200 บาท x 5 คน    42,000  บาท  

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์         2,410  บำท 

7. ค่ำจัดท ำรูปเล่ม         8,000  บำท 

  รวมทั้งสิ้น    260,000  บำท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือกำรวิจัย 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. และฐานข้อมูลคลังความรู้การวิจัย 
  ด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักกำรและเหตุผล  
 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของส านักงาน ก.ค.ศ. ในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเพ่ือรองรับการด าเนินงาน 
ตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ได้จัดท าโครงการจัดท าฐานข้อมูล 
เพ่ือการวิจัย ประกอบด้วย การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการวิจัย  
ด้านสาขาวิชาต่าง ๆ) และการจัดท าฐานข้อมูลคลังความรู้การวิจัยด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเริ่มด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการและข้าราชการ ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นระบบฐานข้อมูล
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จะด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย นักวิจัย ที่มีผลงานเกี่ยวข้องด้านบริหารงานบุคคลกับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารและบุคลากร ภายในส านักงาน ก.ค.ศ. ในการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกด้วย  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีคลังข้อมูลงานวิจัย และนักวิจัย   

ด้านการบริหารงานบุคคล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการศึกษา หรือนักวิจัย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรในส านักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ  
  ส านักงาน ก.ค.ศ. มีระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้กับ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารงานบุคคล และอ้างอิง  
ทางวิชาการต่อไป 
 เชิงคุณภาพ  
  มีฐานข้อมูลคลังความรู้ (Knowledge warehouse) ด้านการวิจัยในพันธกิจการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบเว็บไซต์ (web database) เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ สนใจสามารถสืบค้นได้  ทั้ งงานวิจัย  
ที่จัดท าโดยส านักงาน ก.ค.ศ. และงานวิจัยที่จัดท าจากหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกส านักงาน ก.ค.ศ.  
โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากภายนอก 
 



ตัวช้ีวัด 
  เชิงคุณภาพ    
   จ านวนผู้ที่เข้าใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ.  
  เชิงปริมาณ  
     จ านวนข้อมูลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2) ตั้งคณะท างาน 

 3) จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. ให้รองรับ 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการศึกษา 

 4) ร่างกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับสถาบัน 

การศึกษาต่าง ๆ กับระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
6) จัดท าเอกสารเผยแพร่เว็บไซต์และโปรแกรมการเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. ขอความเห็นชอบ 

 7) เผยแพร่ ลงเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

งบประมำณ 235,600 บาท  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายที่น าไปสู่ 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ - 
ความเสี่ยงด้านการเงิน - 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ - 

 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้ านยุทธศาสตร์  ควรมี ความยื ดหยุ่ น สามารถปรับ เปลี่ ยน ไปตามน โยบายเร่ งด่ วน 

ของรัฐบาลได้ 
ด้านการด าเนินการ วางแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

ที่ก าหนดไว้ 
 ด้านการเงิน - 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ - 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 



ส านักงาน ก.ค.ศ. มีระบบสารสนเทศการวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. และคลังฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการวิจัย ด้านสาขาวิชาต่าง ๆ) และฐานข้อมูลคลังความรู้การวิจัยด้านบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ และสามารถน ามาใช้ 
ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือใช้ 
ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

กำรติดตำมและประเมินผล และสรุปรำยงำน 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 



กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลงำนวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำในแบบสำรสนเทศกำรวิจัย 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

1. ค่ำที่พัก   95,500 บำท 
  5 คน x 1,450 บาท x 2 คืน  14,500 บาท 
  45 คน x 900 บาท x 2 คืน  81,000 บาท 

2. ค่ำพำหนะ 50 คน x 600 บำท  30,000 บำท 
3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง   8,100 บำท 

  45 คน x 80 บาท x 2 วัน  7,200 บาท 
  5 คน x 90 บาท x 2 วัน  900 บาท 

4. ค่ำอำหำร   57,500 บำท 
– อาหารว่างและ  50 คน x 50 บาท x 4 มื้อ  10,000 บาท 
 เครื่องดื่ม 
– อาหารกลางวัน  50 คน x 300 บาท x 2 มื้อ  30,000 บาท 
– อาหารเย็น  50 คน x 350 บาท x 1 มื้อ  17,500 บาท 

5. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 11 ชม. X 600 บำท x 6 คน  39,600 บำท 
6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์  4,900 บำท 
 – กระเป๋า  
 รวมทั้งสิ้น  235,600 บำท



โครงกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 
ในสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ เน้นเฉพำะระบบกำรสรรหำครู 

ระบบเงินเดือน ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ระบบกำรธ ำรงรักษำ 
หลักกำรและเหตุผล 

มาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547           
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ก.ค.ศ. ในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล  
จึงได้ด าเนินการ จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงาน ก.ค.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563  
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่เน้นส่งเสริมและสร้างสรรค์การวิจัย เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งมีเป้าประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสม ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  
โดยการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงาน ก.ค.ศ. โดยได้น านโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ที่ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด มุ่งเน้นด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ซึ่งมีแนวทางหลัก คือ การผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัย   ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ในยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การวิจัยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (พ .ศ. 2560 – 2564) จุด เน้ นการวิจัยที่  5  การพัฒ นาระบบบริหาร 
งานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน ก.ค.ศ. (พ.ศ. 2560 – 2563) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การก าหนดให้ใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้เป็นจุดเน้นในการด าเนินงาน  

ดังนั้น เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา วิเคราะห์  วิจัย กระบวนการ  
และผลการด าเนินงานของระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน                
แนวใหม่และน าผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูอย่างเป็นรูปธรรม                  
มีความสอดคล้องเชื่อมโยง เป็นรูปแบบเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า และสามารถเทียบเคียงกัน 
ในทางปฏิบัติทั้งระบบ ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลมากขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ในอนาคต และส่งเสริมให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 



วัตถุประสงค์ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียน               

การสอนแนวใหม่ เน้นเฉพาะระบบการสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และระบบการธ ารงรักษา 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 

มีรายงานผลการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนแนวใหม่ เน้นเฉพาะระบบการสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และระบบ 
การธ ารงรักษา 

เชิงคุณภาพ 
ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษา 

ที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เน้นเฉพาะระบบการสรรหาครู  ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
และระบบการธ ารงรักษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถใช้ในการสรรหา  
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ก าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ และแนวทางการธ ารงรักษา
ข้าราชการครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในปัจจุบัน 
 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

 จ านวนองค์ความรู้ เรื่อง ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ จ านวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ และระบบ  การธ ารงรักษา 

เชิงคุณภาพ 

       1. ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัย            
ที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ งความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ความคิดเห็น 
ของผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของสถานศึกษา 
และข้าราชการครูด้านการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครู เน้นระบบการสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และระบบการธ ารงรักษา 

       2. จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบองค์ความรู้และหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร                  
งานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม่  

 

กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม 

จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัย ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เน้นเฉพาะระบบการสรรหาครู  ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ และระบบการธ ารงรักษา  

วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาองค์ความรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จของสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น   



2. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลระบบบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา            
ที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เน้นเฉพาะระบบการสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
และระบบการธ ารงรักษา  

3. จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบร่างผลการวิจัยและ            
ผลการสังเคราะห์นวัตกรรมเชิงนโยบาย พร้อมจัดท าแผนการน าผลการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

4. น าเสนอรายงานผลการวิจัย ผลการสังเคราะห์นวัตกรรมเชิงนโยบาย และแผนการ               
น าผลการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

5. น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

6. น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

งบประมำณ 254,400 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  

- ความไม่เสถียรของนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ  

- ความไม่เสถียรของนโยบายพิเศษหรือเร่งด่วนอ่ืนๆ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน - 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

- หากกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู                     
มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลท าให้ต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์  
- ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยืดหยุ่นกระบวนการ                   

ตามความเปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 
ด้านการด าเนินการ  
- สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อการศึกษาวิจัยตามนโยบายพิเศษหรือเร่งด่วนในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 

- ต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ              
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สมบูรณ์และทันสมัย 

- ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

ด้านการเงิน  

- ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

- ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ 



ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ได้แก่ ระบบ              

การสรรหา ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และระบบการธ ารงรักษา มีความสอดคล้องเชื่อมโยง                    
เป็นรูปแบบเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า และสามารถเทียบเคียงกันในทางปฏิบัติทั้งระบบ ตอบสนอง                 
ต่อความต้องการของสถานศึกษา สร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครู  รวมทั้งสอดรับกับกฎหมาย นโยบาย                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล 

กำรติดตำมและประเมินผลและสรุปรำยงำน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินการ เสนอต่อส านักงาน ก.ค.ศ. พร้อมแผนการน าผลการวิจัยไปสู่ 

การปฏิบัติ 

 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร 

จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจยัระบบการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนแนวใหม่ เน้นเฉพาะระบบการสรรหาครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และระบบการธ ารงรักษา               
มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) จ านวน 2 ครั้ง   87,600 บาท 
2. ค่าเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 9 คืน 10 วัน 42,400 บาท 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จ านวน 1 ครั้ง   55,400 บาท 
4. ค่าจัดจ้างพิมพ์รายงานการวิจัย     69,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน                                               254,400  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 
 ค่ำใช้สอย  
 1. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อตรวจสอบ          

ผลกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะ         
เชิงนโยบำย 

          -    ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน×1,600 บาท×2 ครั้ง 
- ค่าพาหนะ 20 คน×600 บาท×2 ครั้ง×2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่าง 20 คน×35 บาท×2 มื้อ×2 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน×120 บาท×1 มื้อ×2 ครั้ง 
- ค่าอาหารเย็น 20 คน×200 บาท×1 มื้อ×2 ครั้ง 

 
 
 

9,600 
48,000 
2,800 
4,800 
8,000 

 รวม 73,200 
 2. ค่ำเดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 

- ค่าท่ีพัก พักคู่ 2 คน×700 บาท×9 คืน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน×240 บาท×10 วัน 
- ค่าพาหนะ (รถตู้/เครื่องบิน) 2,500 บาท×10 วัน  

 
12,600 
4,800 

25,000 
 รวม 42,400 
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เพื่อจัดท ำ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน×1,200 บาท×6 ชม. 
- ค่าเบี้ยประชุม 20 คน×260 บาท 
- ค่าพาหนะ 20 คน×600 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 20 คน×35 บาท×2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน×120 บาท×1 มื้อ 
- ค่าอาหารเย็น 20 คน×200 บาท×1 มื้อ 

 
 

21,600 
5,200 

12,000 
1,400 
2,400 
4,000 

 รวม 46,600 
 4. ค่ำจัดจ้ำงพิมพ์รำยงำนกำรวิจัย 92,200 

รวมงบประมำณที่เสนอขอทั้งสิ้น 254,400   

หมายเหต ุถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ก าหนดขอบเขต 
ของงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งในด้านการเงิน การบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษาแนะน ากับหน่วยงานภายใน ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน 
มีส่วนผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง จึงก าหนดโครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือประเมินความพอเพียงขององค์ประกอบการควบคุมภายใน ในด้านสภาพแวดล้อม  

ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตาม
ประเมินผล  

2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี    
ที่เก่ียวข้อง และด้านสารสนเทศ 

3.  เพ่ือตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร การควบคุมพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ แนวปฏิบัติ 
ของกรมบัญชีกลาง และมติคณะรัฐมนตรี 

4.  เพ่ือสอบทานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
5.  เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
6. เพ่ือทบทวน ปรับปรุง การบริหารงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปและจัดท าแผนการตรวจสอบภายในของปี 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 

   1.  รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จ านวน 1 รายงาน 
     2. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และด้านสารสนเทศ 
จ านวน 9 รายงาน  

3.  รายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร จ านวน 2 รายงาน 
  4.  รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงาน  จ านวน 1 รายงาน 

5.  รายงานผลการให้บริการปรึกษาแนะน าและข้อเสนอแนะด้านการจัดวางระบบการควบคุม 
ภายในและการประเมินผล จ านวน 2 รายงาน 

6.  การบริหารงานตรวจสอบภายใน  จ านวน 3 เรื่อง 
  
 



เชิงคุณภาพ 
  1. รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน    
ของกรมบัญชีกลาง 

2. รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ   

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ  จ านวนรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะและรายงานที่เก่ียวข้อง 
 เชิงคุณภาพ  หน่วยรับตรวจมีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า 
ส่วนราชการมีผลให้ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรม    กำรตรวจสอบภำยใน  

1) ประเมินผลองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
             -  ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   -  ก าหนดแบบประเมินภารกิจงานและองค์ประกอบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน  
     -  ด าเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน โดยใช้แบบประเมินตาม
แนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
     -  รายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 
     -  แจ้งผู้บริหารและหน่วยงานภายในทราบ  

2) ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และด้ำนสำรสนเทศ    
      - ศึกษา กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง  
      - จัดท าแผนการตรวจสอบ  
      - แจ้งเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
      - ด าเนินการตรวจสอบ 
      - จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบแจ้งยืนยันกับหน่วยรับตรวจ 
      - เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อส านักงาน ก.ค.ศ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3) ตรวจสอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
      -  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
      -  จัดท าแผนการตรวจสอบ 
      -  แจ้งเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
            -  ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
             -  ด าเนินการตรวจสอบ 
      -  จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งยืนยันกับหน่วยรับตรวจ 
             -  เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อส านักงาน ก.ค.ศ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    4) ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
      -  ศึกษาข้อมูลโครงการจากแผนปฏิบัติราชการ 
      -  จัดท าแผนการตรวจสอบ 



      -  แจ้งเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
            -  ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
             -  ด าเนินการตรวจสอบ 
      -  จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งยืนยันกับหน่วยรับตรวจ 
             -  เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อส านักงาน ก.ค.ศ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    5) บริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
      -  ประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการวางระบบการควบคุมภายใน 
      -  ติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 
      -  ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
        -  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายนปีก่อน ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
      -  ติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปีปัจจุบัน 
      -  ประเมินผลและประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          -  รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
    6) กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
         -  ประเมินตนเอง (ผลการปฏิบัติงาน) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
        -  ทบทวนและจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป         
      -  ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
      -  เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิ
      -  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

งบประมำณ   15,000 บาท 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หน่วยตรวจสอบภายในได้น ายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน นโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และของกรมบัญชีกลางมาประกอบในการวางแผนการตรวจสอบ จึงอาจไม่ครอบคลุมทุก
กิจกรรม  
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในเพียง 1 คน 
อาจไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและทันเวลา 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน   การที่หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรจ ากัดอาจมีผลให้ด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
นอกจากน ายุทธศาสตร์และนโยบายของส านักงาน ก.ค.ศ. มาก าหนดเป็นแผนการตรวจสอบแล้ว ยังต้องน า
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางของคณ ะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลาง              



มาประกอบการวางแผนด้วย ดังนั้น จึงต้องศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยอยู่เสมอ    
ซึ่งอาจน ามาใช้ในการตรวจสอบได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ด้านยุทธศาสตร์  หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือบูรณาการ นโยบายต่างๆ เข้าเป็น
แผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกนโยบาย 
 ด้านการด าเนินงาน  หน่วยตรวจสอบภายในได้ขอสนับสนุนบุคลากรที่เป็นข้าราชการเพ่ิมเติม        
เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบได้ครอบคลุมทั่วถึง 
 ด้านการเงิน หน่วยตรวจสอบภายในท าการทบทวนแผนการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุง    
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการศึกษา 
อบรม กับหน่วยงานภายนอก และเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเพ่ือรับทราบนโยบายของหน่วยงาน  
เพ่ือเป็นแนวทางการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร หน่วยตรวจสอบภายใน  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงด้านกระบวนการก ากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได ้

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อส านักงาน ก.ค.ศ. ทุก 3 เดือน 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 6 เดือน   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม  13,500  บาท  
 2. ค่าวัสดุ    1,500  บาท 

  รวมทั้งสิ้น                 15,000 บำท 
 
 หมำยเหตุ   ถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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