


 
 

คำนำ 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบั ติราชการประจำป  เสนอตอรัฐมนตรี เจ าสั งกัด  

โดยใหระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิของงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ  

และงบประมาณที่ตองใช 

  เพ่ือใหการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เปนไปดวย 

ความเรียบรอย ถูกตองครบถวนกระบวนการ สามารถสงผลถึงเปาหมายและผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ขึ้น โดยใหมีความสอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนยุทธศาสตรและเปาประสงคของกระทรวงศึกษาธิการ และ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยลำดับ 

  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำเร็จ

ไดดวยความรวมมือของผูเกี่ยวของ และสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การกำกับเรงรัดติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี และหวังเปนอยางยิ่งวา

แผนปฏิบัติราชการฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ราชการให เปนไปตามวัตถุประสงค 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทนำ 

  ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ  

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น  

และงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือ

และชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่  เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทำบริการสาธารณะและ 

การใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่

ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ 

และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  

ไดกำหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

  1. กอนจะดำเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 

  2. การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ

ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ 

  3. สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 

  4. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ 

ตอประชาชน ให เปนหนาที่ ของสวนราชการที่ จะตองดำเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน  

หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 จากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขางตน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 - 2580  

แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) 

นโยบายรัฐบาล และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1. สาระสำคัญของยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติ 

ที่คนไทยทุกคนตองบรรลุรวมกัน  รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และ

วิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดำเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่ง

ที่คนไทยทุกคนตองการ คือ  “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ในทุกสาขากำลังอำนาจของชาติ” อันไดแก 

การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา  การศึกษา การทหาร  วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี การพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร   



 

 วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

 ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน 

“โคช” หรือ “ผูอำนวยการการเรียนรู” ทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัด

ระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผู เรียน และมีบทบาท 

เปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต

การดึ งดูด  คั ดสรร ผู มี ความสามารถสู งให เข ามาเป นครูคุณ ภาพ  มี ระบบการพัฒ นาศักยภาพ 

และสมรรถนะครูอยางตอเน่ืองครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอนและสราง

เครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญ 

ดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  4 .5  บุคลากรภาครัฐ เป นคน ดีและเก ง ยึดหลั กคุณ ธรรม  จริยธรรม  มี จิ ตสำนึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ  

โดยภาครัฐมีกำลังคนที่ เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงาน

ในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติ

ราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการทำงานรวมกับ 

ภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

  4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน 

การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐให

เกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชนและภาคีตาง ๆ  

มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 



 

 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 

 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานยิมและวัฒนธรรม 

  เปาหมาย 

  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปนไทย 

มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปนที่ยอมรับ 

ของนานาประเทศมากขึ้น 

 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 เปาหมาย 

 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญา

และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

 เปาหมาย 

 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะที่จำเปนของโลก 

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  

มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 2. คนไทยได รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 

พหุปญญาดีขึ้น 

 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูทีต่อบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน 

“โคช” หรือ “ผูอำนวยการการเรียนรู” ทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัด

ระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัย

พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน รวมทั้งรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแตการดึงดูด  

คัดสรร ผูมีความสามารถสูงให เขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู 

อยางตอเน่ือง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครู

ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญดานการสอนเปนผูสรางครูรุนใหม

อยางเปนระบบ และวัดผลงามจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

 



 

 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 เปาหมาย 

 1. บริการของรัฐมีประสทิธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

 2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

 ประเด็นการตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 เปาหมาย 

 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 เปาหมาย 

 1. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลย ีและดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 2. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 

  3. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4 :  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.1   : การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให ไดครูที่ มี

คุณภาพตรงกับความตองการของประเทศ และมี 

จิตวิญญาณของความเปนครู 

 เปาหมายรวมที่  1 มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตองการของประเทศ 

(demand-side-financing) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา 

คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือใหผูรับทุนเขาศึกษา เพ่ือใหไดครูที่มีสมรรถนะตรงกับ 

ความตองการของประเทศดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอยางนอย 10 ป  

 เปาหมายรวมที่ 2 ไดครูสมรรถนะและตรงตามความตองการของประเทศ ที่จบการศึกษา

จากสถาบันที่ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทำใหนิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของ

ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับประสบการณดานวิชาชีพครูและการนิเทศ 

ที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ตลอดหลักสูตร 

 เปาหมายรวมที่ 3 มีครูอาชีวศึกษาที่มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

  



 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.2  :  การพัฒนาวิชาชีพครู 

  เปาหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของตนอยางตอเน่ือง เพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพดวยระบบและวิธีการที่หลากหลายและ

เหมาะสมในการพัฒนาแตละกลุม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล เสี่ยงภัย ยากลำบาก  

และทุรกันดารใหไดรับความสะดวกในการพัฒนา 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.3  : เส นทางวิชาชีพครู เพ่ื อ ให ครูมี ความก าวหน า ได รับ

คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 

 เปาหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ไดรับ

คาตอบแทนที่ เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธในการพัฒนาผู เรียน  

โดยคำนึงถึงผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล เสี่ยงภัย ยากลำบาก และทุรกันดาร 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.4  : การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ 

    การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

 เปาหมายรวม ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเช่ียวชาญ 

ประสบการณและจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และ

ประสบการณที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูที่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือสรรหา

เปนผูบริหารสถานศึกษาและผูที่ไมผานการประเมิน 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.5  : องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 เปาหมายรวม ใหระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ  

เปนระบบที่มีการดำเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัว มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสมเอ้ือ

ตอการบริหารสถานศึกษาที่มีความเปนอิสระ 

 เปาหมายเรงดวน มีขอเสนอในการปรับบทบาทหนาที่และอำนาจของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

และยกรางหรือปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  

              ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสังคม 

  3. แนวทางการพัฒนา 

     3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ 

ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม เพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียม

กัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดย 



 

      3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมี 

ความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางพ้ืนที่ โดย 

       (1) สรางแรงจูงใจบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งมาตรการที่ เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพ 

ที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 

       (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา  

โดยนำผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 

  5. นโยบายรัฐบาล 

  นโยบายหลัก 12 ดาน 

  ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

   8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม ขอ 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอน 

เพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา 

ใหทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน 

และปรับระบบดึงดูดการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นำไปสูการมีสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถ

ออกแบบและจัดระบบสรางความรู สรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็ก 

และครูดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้นควบคูกับหลักทางวิชาการ 

  ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

   11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนา

ใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัวและเหมาะสมกับบริบท 

ของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานที่

เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผนดิน 

ใหเกิดความเช่ือมโยงสอดคลองกันต้ังแตขั้นวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุง 

การทำงานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง  

สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

   11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญ

ตอการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล และสามารถเช่ือมโยงขอมูลตอเน่ืองกัน 

ต้ังแตตนจนจบกระบวนการ พรอมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการของ

ภาครัฐไดอยางทันทีและทุกเวลา 

   11.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินที่มีระบบ

การวิเคราะห และแบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได 



 

   11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตอง

เปดเผยและเช่ือมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวางหนวยงานขอรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานรัฐ 

กับประชาชน 

   11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเช่ือมั่น 

ศรัทธา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหคำนึงถึงผลประโยชนของชาติและเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 

พรอมกับยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดำเนินการ

ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน 

  นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

  ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยการสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบ

ดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม 

คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง  

การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังกัด 

  ขอ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน โดยมุงสูความเปนรัฐบาลดิจิทัลที่โปรงใส

ตรวจสอบได พัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของ 

ทางราชการที่สำคัญใหเปนระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ  

ลดภาระการใชจายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุงยากเกิดความจำเปน ลดขอจำกัดดานกฎหมายที่เปน

อุปสรรคตอการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรม ลาสมัย และเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ผานการทดลองใชมาตรการดานกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ

ขับเคลื่อนการใหบริการในทิศทางที่ตรงกับความตองการของประชาชนภาคธุรกิจ 

 6. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  หลักการตามนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวม

ภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ  

ที่สามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล

เขามาชวยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการ

วางแผนงาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน  



 

รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ  

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากย่ิงขึ้น 

  3. ป รับ รื้ อ แล ะ เป ลี่ ย น แป ล งระบ บ การบ ริห ารจั ด ก ารและ พั ฒ น ากำลั งค น 

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงบริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั้งพัฒนา

สมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปน

รัฐบาลดิจิทัล 

  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม 

ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 หลักการตามนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

 5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตาม

นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เขาใจ Supply 

และตอบโจทย Demand” โดย 

 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอยาง

รวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและ

ศักยภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผาน 

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือใหครู  

Up Skill และ Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และ

คนที่มีคุณภาพ 

 - เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษารวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human 

Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 

DEEP) ใหครอบคลุมผูเรียนทั่วประเทศ 

 ทั้งน้ี เพ่ือนำไปสูนักเรียนยกกำลังสอง ที่เนนเรียนเพ่ือรู พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสอง

ที่เนนเพ่ิมคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกำลังสองที่เนนเรียนที่บาน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร

ยกกำลังสองที่ เนนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  สื่อการเรียนรูยกกำลังสองที่ เนนเรียนผานสื่อผสมผสาน  

ผานชองทางที่หลากหลาย ไดแก  On-Site เรียนที่ โรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรม 

ดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเน้ือหามาตรฐาน

จากผูผลิตที่ เปนภาคเอกชน On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

โดยเน้ือหามาตรฐานจากผูผลิตที่ เปนภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา  

ที่มีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเช่ือมตอ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษา 



 

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เนน

คุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศและความเช่ียวชาญที่สามารถตอบโจทยทักษะและความรู 

ที่เพ่ิมความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

  จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง

การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

   - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  

ตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

   - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปด 

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น 

   - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการดำรงชีวิตและ

สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

   - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 

   - สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY 

โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือสงเสริม

ประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล 

   - สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่

เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

   - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู  และความชำนาญในการใช เทคโนโลยีดิจิทั ล 

ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน 

   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 

Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของ

ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 



 

   - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  

ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

  2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ 

   - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก 

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 

   - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทย เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช

ภาษาอยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร

และใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   - ปลูกฝ งผู เรียนใหมีหลักคิดที่ ถูกตองด านคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมี  

ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศ

ของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบัน

และอนาคต 

   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน

การสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห

ขอมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

  4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

   - ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

   - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถ

เปนอาชีพ และสรางรายได 

  



 

  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

   - ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของ

หนวยงานที่มีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 

   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน  

โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 

   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  

ใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ 

   - สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

   - จัดต้ังหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   - สงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

 - พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพ่ือทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 

The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) 

 - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ 

เปดกวางใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเน้ือหา เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือก

ในการเรียนรูที่หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital 

Education Excellence Platform : DEEP) 

 - ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสู

ความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

 - จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานที่จำเปน” 

    



 

    การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 

    1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน  

เปนกรอบแนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ขอ ตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหาร

งบประมาณไว ดังน้ี (1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีที่มีความจำเปนและเปนประโยชนตอ

กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน 

Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซอน 

    2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน 

สูการปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ  

โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

    3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ

ดำเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอ

คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาระสำคญัของแผนปฏบิัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดังตอไปน้ี 

 วิสัยทัศน 

 สำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

 เปาประสงค 

 ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐาน 

จูงใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วัฒนธรรม 

 รวดเร็ว มาตรฐาน บริการอยางเปนธรรม 

 คานิยม 

 ซื่อสัตย สุจริต ยึดความถูกตอง เสียสละ สรางสรรค จิตมุงบริการ ทำงานเปนทีม 

 พันธกิจ 

 1.  จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 2.  เสริมสรางประสิทธิภาพ คาตอบแทน สิทธิประโยชนเกื้อกูลและความกาวหนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 3.  รักษามาตรฐานและพิทักษระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคลสำหรับขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาองคกรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล และมุงเนนการกระจายอำนาจ 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ คาตอบแทน สิทธิประโยชน เกื้อกูลและความกาวหนา 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4.  การเสริมสรางและพัฒนากลไกเครือขายการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 5.  การใชงานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนฐานในการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



 

 

ผลผลิตและเปาหมายตัวชี้วัด ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค : 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  2. เสริมสรางประสิทธิภาพและความกาวหนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  3. รักษามาตรฐานและพิทักษระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กิจกรรม :  

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและสงเสริมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 

ตัวชี้วัดที่ 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 จำนวน  11  เรื่อง 

1.  การดำเนินงานของ ก.ค.ศ.  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ  กศจ./อกศจ. 

2.  การสรรหา การบรรจุและการแตงต้ัง 

3.  การวางแผนและการจัดระบบอัตรากำลังของสวนราชการ  

4.  การกำหนดตำแหนงและวิทยฐานะ 

5.  การจัดระบบเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหนง 

6.  การจัดระบบคาตอบแทน สวัสดิการและสทิธิประโยชนเกื้อกูล 

7.  การสงเสริมและการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.  การเสริมสรางและพัฒนาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข 

9.  การกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

10.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลใหทันสมัย 

11.  การแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการครู      

ตัวชี้วัดที่ 2. จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับความรูและพัฒนาดานการบรหิารงานบคุคล  

 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ความกาวหนาในวิชาชีพ  จำนวน 350,000  คน 

1. การพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 336,300 คน 

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผานชองทางตางๆ  จำนวน  336,300 คน   

 - ดานตำแหนงและวิทยฐานะ จำนวน 69,690 คน (คูมือ, เว็บไซต จำนวน 69,690 คน (ภว.1 / ภว.2) 

 - ดานคดีปกครอง / กฎหมาย / วินัยคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จำนวน 60,600 คน  



 

 (อบรม จำนวน 600 คน คูมือ, เว็บไซต จำนวน 60,000 คน (ภก. / ภม.) 

 - สัมมนาใหความรูดานการบริหารงานบุคคลแกกรรมการใน ก.ค.ศ. และกศจ./อกศจ.  

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

 - การประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 500 คน (ภจ.) 

 - ผูทรงคุณวุฒิที่อานผลงานทางวิชาการ / ฝายเลขานุการ จำนวน 300 คน (ภว.1 / ภว.2) 

 - วารสารข าราชการครู  / รายการโทรทัศน  / นิทรรศการ / บทความสถานี  ก .ค .ศ .  

จำนวน 200,800 คน  (ทุกภารกิจ) 

 - อบรมใหความรูกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานระบบทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส 

จำนวน 600 คน (ภต.) 

2. การสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพและการเสริมสรางขวัญกำลังใจ จำนวน 13,700 คน     

2.1 การประเมินวิทยฐานะ จำนวน 1,200 คน  (ภว.1  ภว.2) 

- ว 17/2552         จำนวน      800 คน 

  - ว 21/2560         จำนวน      200 คน 

  - ว 12/2561         จำนวน      200 คน 

 2.2 งานคำขอทั่วไปและขอหารือ จำนวน 6,000 คน (ทุกภารกิจ) 

  - พิจารณาเรื่องโอน / ยาย / การเปลี่ยนตำแหนง / ตรวจสอบคำสั่ง / วินัย  

อุทธรณและรองทุกข / การรับรองคุณวุฒิ / ขอหารือ ฯลฯ 

2.3 การแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการครู / เงินวิทยพัฒน / จำนวน  3,000 คน (ภท.) 

2.4 การใหคำปรึกษา กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล                 

      จำนวน 3,500  คน (ภต.) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 

 

 

 



 

อำนาจหนาท่ีของ ก.ค.ศ. 
 

   มาตรา 19 แห งพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดอำนาจและหนาที่ของ ก.ค.ศ. ดังน้ี 

  1. เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

  2. กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดเกณฑอัตรากำลังของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหนงของหนวยงานการศึกษา 

  3. เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก  

หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไมเหมาะสม  

เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหนง เงินเพ่ิมคา ครองชีพ 

สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม  

  4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

  5. พิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่ เกิดข้ึนเน่ืองจากการใช บังคับพระราชบัญญั ติ น้ี  

เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลว ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามน้ัน 

  6. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ 

ระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  7. กำหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน 

  8. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ กำลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  9. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืนแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

  10. พิจารณาต้ัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหนาที่

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

   11. สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคำปรึกษา แนะนำและช้ีแจงดานการบริหารงานบุคคล 

แกหนวยงานการศึกษา 

  12. กำหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 

การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 

  13. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ  

และปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ในการน้ี ใหมีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษา  



 

ใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริง และใหมีอำนาจออกระเบียบ 

ขอบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูในอำนาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ. 

  14. ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ หรือหนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะอนุกรรมการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติการ

โดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ  ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให ก.ค.ศ. มีอำนาจยับย้ังการปฏิบัติการดังกลาว 

ไวเปนการช่ัวคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลว ใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.  

เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีปฏิบัติไปตามน้ัน 

  15. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืน 

เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตรา

เงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

  16. กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

  17. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปเกิด 

และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  18. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อำนาจหนาท่ีของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

   มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

กำหนดอำนาจและหนาที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังน้ี 

  1. เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 

  2. วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 

  3. ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

   4. พัฒนาระบบขอมูล และจัดทำแผนกำลังคนสำหรับขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

  5. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  6. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  7. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีของหนวยงานการศึกษา

และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   8. จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 

   9. ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การแบงสวนราชการ 

   ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับ 

มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 กำหนดโครงสรางภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 1 สำนักงาน 11 ภารกิจ 

1 หนวยตรวจสอบภายใน จึงจัดหนวยงานภายในสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังน้ี  

   1. สำนักงานเลขาธิการ 

   2. ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

  3. ภารกิจระบบตำแหนงและวิทยฐานะที่ 1 

  4. ภารกิจระบบตำแหนงและวิทยฐานะที่ 2 

  5. ภารกิจนโยบายและระบบตำแหนงบุคลากรทางการศึกษา 

  6. ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

  7. ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

   8. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

  9. ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ และรองทุกข 

   10. ภารกิจเสริมสรางและมาตรฐานวินัย 

    11. ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

   12. ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 

    13. หนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. 

รองเลขาธกิาร ก.ค.ศ. (นกับริหารตน) 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

(นักทรัพยากรบคุคลเชี่ยวชาญฯ) 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย 

(นิติกรเชี่ยวชาญ) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

นักจัดการงานทัว่ไป 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นักบริหารสูง) 

สำนักงาน 

เลขาธิการ 

ภารกิจนโยบาย 

และระบบ 

บริหารงานบุคคล

 

ภารกิจกองทุน 

และสวัสดิการ 

ทางการศึกษา 

ภารกิจระบบ

ตำแหนงและ 

วิทยฐานะที่ 1 

ภารกิจระบบ 

ตำแหนงและ 

วิทยฐานะที่ 2 

ภารกิจกฎหมาย 

อุทธรณ 

และรองทุกข 

ภารกิจนโยบาย 

และระบบบุคลากร

ทางการศึกษา 

ภารกิจเสริมสราง 

และมาตรฐานวินัย 

ภารกิจเสริมสราง 

และพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 

ภารกิจตรวจติดตาม 

และประเมินผล 

การบริหารงานบุคคล 

ภารกิจวิจัย

นวัตกรรมการ

บริหารงานบุคคล 

ภารกิจบริหาร 

การเปล่ียนแปลงภาครัฐ 

และนโยบายพิเศษ 



 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม  

4.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพฒันาและเสริมสราง

ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย (4) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ (1) ภาครัฐมีการบริหาร

กำลังคนที่มี ความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม

ในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุ จริตและประพฤติ มิชอบ  

(2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

 

 

 

 

 

 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประเด็น  

 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ยุทธศาสตร การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสังคม 

 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้น

ระหวางพื้นที่ โดย (1)  สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งมาตรการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนา 

ทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) 

ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีุณธรรม มาตรฐาน จูงใจขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

จัดและพฒันาระบบมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลสำหรับขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศกึษา 

รักษามาตรฐานและพิทกัษระบบคุณธรรม 
การบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

เสริมสรางประสิทธิภาพ คาตอบแทน  
สิทธิประโยชนเก้ือกูลและความกาวหนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาองคกรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดและพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และมุงเนนการกระจายอำนาจ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสรมิสรางประสิทธิภาพ คาตอบแทน สิทธิประโยชนเก้ือกูลและความกาวหนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสรมิสรางและพฒันากลไกเครอืขายการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การใชงานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการ

 

เปาประสงค 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรที่มศีักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครลูุบุคลากรทางการศึกษาเพือ่สงเสริมคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน 

ตัวชี้วัด 

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 เรื่อง 

 

จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ความรูและพัฒนาดานการบริหารงานบุคคล ดานวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรม ความกาวหนาในวิชาชีพ  

รอยละความพึงพอใจของขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 

แผนระดับ 3 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

 เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา

ผูประกอบการ 

 ประเด็นปฏิรูป 

 4.1 การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการ

ของประเทศ และจิตวิญญาณของความเปนครู 

 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 

 4.3 เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสม 

 4.4 การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา 

 4.5 องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 

ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทกุชวงวัย 

ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายเรงดวน  

ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 ประเด็น  

 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 การพัฒนาการเรียนรู 

 

 

   

  

  

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

  แผนงานบคุลากรภาครัฐ จำนวน 104,128,100  บาท  

  รายการ :   คาใชจายบคุลากรภาครัฐยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

  กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐดานการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

   และบุคลากรทางการศึกษา 

  แผนงานพืน้ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย จำนวน 121,795,500 บาท 

  ผลผลิต :  มาตรฐานการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

  กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและสงเสริมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 225,923,600  บาท 

 แยกรายละเอียด  ดังน้ี 

 แผนงานบคุลากรภาครัฐ 104,128,100  บาท 

 (ต้ังเบิกทีส่ำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

 1) งบบุคลากร 103,219,500  บาท 

  - เงินเดือน 96,563,700  บาท 

  - คาจางประจำ 6,098,500  บาท 

  - คาตอบแทนพนักงานราชการ 557,300  บาท 

 2) งบดำเนินงาน 908,600  บาท 

  - คาตอบแทน 885,000  บาท 

   - คาเชาบาน 876,000  บาท 

   - เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจำผูไดรับ 9,000  บาท 

            คาจางขั้นสูงของตำแหนง 

  - คาใชสอย 23,600  บาท 

   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22,500  บาท 

   - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,100  บาท 

 แผนงานพืน้ฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพ 121,795,500  บาท 

 ทรัพยากรมนษุย 

 1) งบดำเนินงาน 120,678,100  บาท 

  - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 118,404,400  บาท 

  - คาสาธารณูปโภค 2,273,700  บาท 

 2) งบลงทุน  1,117,400  บาท 

 - ครุภัณฑสำนักงาน 368,800  บาท 

 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 692,600  บาท 

 - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 56,000  บาท 



 

 สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดสรรงบประมาณแผนงานพ้ืนฐาน จำนวน 121,795,500 บาท เพ่ือเปน

คาใชจายในการดำเนินงาน แยกรายละเอียด ดังน้ี 

ก. คาใชจายประจำ  85,678,100  บาท 

 งบดำเนินงาน                                                                     

 1. คาสาธารณปูโภค  2,273,700  บาท 

 2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 83,404,400  บาท 

    2.1  คาอาหารทำการนอกเวลา 100,000  บาท 

    2.2  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000  บาท 

    2.3  คาจางเหมาทำความสะอาด 1,200,000  บาท 

    2.4  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 100,000  บาท 

    2.5  คาวัสดุคอมพิวเตอร 100,000  บาท 

    2.6  คาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ 1,100,000  บาท 

   - คาวัสดุ  (1,000,000 บาท) 

     - คาซอมแซมครุภัณฑ (100,000  บาท) 

     2.7  คาจางเหมาถายเอกสาร 1,000,000  บาท 

    2.8  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBooks)    400,000  บาท 

    2.9  คาใชจายในการประชุม ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ,   10,000,000  บาท 

   อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ  

  2.10  คาอานผลงานทางวิชาการ 3,500,000  บาท    

  2.11 คาใชจายในการประเมินวิทยฐานะ 3,500,000  บาท 

  2.12 คาจางเหมาพนักงานขับรถยนต 1,100,000  บาท 

  2.13 คาตอบแทนการจัดหารถยนตประจำตำแหนง 4 คน  1,296,000  บาท 

  2.14  คาใชจายในการประชุม กศจ./อกศจ./อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ   45,000,000  บาท 

  2.15  คาใชจายงบกลาง   5,573,663  บาท 

  2.16  คาจางเหมาลูกจางตามสัญญาจาง   8,400,000  บาท 

  2.17 คาตอบแทนคณะกรรมการทีด่ำเนินการ 150,000  บาท 

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  2.18  คาจางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน   350,000  บาท 

  2.19  คาจางเหมาบริการโครงสรางพ้ืนฐาน/เครือขายอินเทอรเน็ต 434,737  บาท  

ข. คาใชจายในการพฒันางาน/โครงการ 36,117,400  บาท   

 แผนงานพืน้ฐาน 

  - งบดำเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)   35,000,000  บาท 

  - งบลงทุน  1,117,400  บาท 

 



 

โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกตามยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาองคกรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมีประสิทธิภาพ  

  งบประมาณ 8,103,000 บาท 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางประสิทธิภาพ 3,615,400 บาท 

 การปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 2,607,600 บาท 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. (ไมใชงบประมาณ) 

4. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 780,000  บาท 

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม 788,000  บาท 

6. โครงการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 312,000  บาท 

7.  โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน  (ไมใชงบประมาณ) 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ตามหลักธรรมาภิบาล และมุงเนนการกระจายอำนาจ งบประมาณ 14,458,800 บาท  

1. โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 267,400 บาท 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ 3,809,400  บาท 

3. โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการครู 2,500,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 

4. โครงการพัฒนาระบบตำแหนง กรอบอัตรากำลัง และระเบียบ/หลักเกณฑ 1,000,000  บาท 

 และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 ตามมาตรา 38 ค. (2)  

5. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการบริหารงานบุคคล 300,000  บาท 

 ของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

6. โครงการพัฒนาระบบการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,602,000  บาท 

7. โครงการปรับปรุงเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 580,000  บาท 

 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. โครงการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู 200,000  บาท 

9. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 700,000  บาท 

10. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1,000,000  บาท 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขาราชการครู 1,500,000  บาท 

 และบุคลากรทางการศึกษา  



 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางประสิทธิภาพ คาตอบแทนและสิทธปิระโยชนเก้ือกูลและความกาวหนา 

  ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 3,200,000  บาท  

1. โครงการพัฒนาระบบคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   1,200,000 บาท 

2. โครงการเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดำเนินชีวิต 2,000,000 บาท 

 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เงินทนุหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สนิขาราชการคร ู 487,993,300  บาท 

 (เงินนอกงบประมาณ) 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางและพัฒนากลไกเครือขายการบริหารงานบคุคลของขาราชการคร ู

  และบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณ 4,515,000 บาท  

1. โครงการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรู เสริมสรางภาพลักษณ และเครอืขาย 1,697,000  บาท 

 การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2,200,000  บาท 

 ในสวนภูมิภาค 

3. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 618,000  บาท 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกับผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

4. โครงการเจรจาความรวมมือดานระบบบรหิารงานบคุคลของขาราชการคร ู 132,000  บาท 

 และบุคลากรทางการศึกษา งบเบิกแทนกัน (งบรายจายอ่ืน) 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การใชงานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาระบบ 

  บริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา งบประมาณ 4,723,200 บาท  

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานและการใหบริการงานบุคคล 4,223,200  บาท 

 ผานระบบดิจิทัล 

2. โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจย รายงานการวิเคราะหขอมูล 500,000  บาท 

 และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกตามภารกิจ) 

สำนักงานเลขาธิการ 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางประสิทธิภาพ 3,615,400 บาท 
 การปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 2,607,600 บาท 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. (ไมใชงบประมาณ) 
4. โครงการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรู เสริมสรางภาพลักษณ  1,697,000  บาท 
 และเครือขายการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 780,000  บาท 
6. โครงการเจรจาความรวมมือดานระบบบรหิารงานบคุคลของขาราชการคร ู 132,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา งบเบิกแทนกัน (งบรายจายอ่ืน) 

  รวม 8,700,000 บาท 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบรหิารงานบคุคล 
1. โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 267,400 บาท 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2,200,000  บาท 
 ในสวนภูมิภาค 

3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานและการใหบริการงานบุคคล 4,223,200  บาท 
 ผานระบบดิจิทัล 
4. โครงการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ 3,809,400  บาท 
  รวม 10,500,000  บาท 

ภารกิจระบบตำแหนงและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 
1. โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการครู 2,500,000  บาท 
 และบุคลากรทางการศึกษา 

  รวม  2,500,000 บาท 

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหนงบคุลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบตำแหนง กรอบอัตรากำลัง และระเบียบ/หลักเกณฑ 1,000,000  บาท 

 และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 ตามมาตรา 38 ค. (2)  

2. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการบริหารงานบุคคล 300,000  บาท 

 ของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

  รวม 1,300,000  บาท 



 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

1. โครงการปรับปรุงเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 580,000  บาท 

 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. โครงการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู 200,000  บาท 

3. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 618,000  บาท 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกับผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

4. โครงการพัฒนาระบบการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,602,000  บาท 

  รวม 4,000,000  บาท 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1,200,000  บาท 

2. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 700,000  บาท 

  รวม 1,900,000  บาท 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

1. โครงการเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดำเนินชีวิต 2,000,000 บาท 

 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เงินทนุหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สนิขาราชการคร ู 487,993,300  บาท 

 (เงินนอกงบประมาณ) 

  รวม  2,000,000 บาท 

ภารกิจกฎหมาย อุทธรณและรองทุกข 

1. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1,000,000  บาท 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  รวม 1,000,000  บาท 

ภารกิจเสริมสรางและมาตรฐานวินัย 

1. โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขาราชการครู 1,500,000  บาท 

 และบุคลากรทางการศึกษา  

  รวม  1,500,000  บาท 

ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม 788,000  บาท 

2. โครงการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 312,000  บาท 

  รวม 1,100,000  บาท 



 

ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบรหิารงานบคุคล 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย รายงานการวิเคราะหขอมูล 500,000  บาท 

 และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  รวม 500,000  บาท 

หนวยตรวจสอบภายใน 

1.  โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน  (ไมใชงบประมาณ) 

  รวม (ไมใชงบประมาณ) 



โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบคุลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ 

ใหเหมาะสม ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และไดวางบทบาทใหภาครัฐ

หรือระบบราชการจะตองทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยน

แนวคิดและวิธีการทำงานใหมเพ่ือพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปนที่เช่ือถือไววางใจและเปนพ่ึงของ

ประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and Trusted Government) ดังน้ี 

1. เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) 

 2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) 

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

  นอกจากน้ี รัฐบาลยังมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐโดยการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชอยางเต็มรูปแบบในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมถึงการบูรณาการ

ฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐเขาดวยกันเพ่ือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

การยกระดับงานบริการประชาชนสูความเปนเลิศ และตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางสะดวก

รวดเร็วและโปรงใส โดยที่หัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ 

“บุคลากรภาครัฐ” ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบ 

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลดวย 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ใหความสำคัญกับนโยบายดังกลาวขางตน จึงกำหนดโครงการพัฒนา

สมรรถนะและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยวางหลักการในการเตรียม

ความพรอมใหกับบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง

ในสังคมอนาคตที่จะเกิดจากนโยบายรัฐบาลดังกลาวได 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามหนาที่ 

ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมี “กรอบความคิด” และ “ทักษะ”  

ในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนองคกรเพ่ือเขาสูยุคดิจิทัลไทยแลนด 

  3. เพ่ือเตรียมความพรอมดานศักยภาพและคุณสมบัติของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการเขาสู

ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 



เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เปนกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการพัฒนาตาม

สมรรถนะของตำแหนงและสามารถขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ เปนกลุมเปาหมาย มีทักษะสมรรถนะ และศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานยุคดิจิทัล 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

จำนวนบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เปนกลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจในหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

 1) หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง งบประมาณ 2,350,000 บาท  

 2) หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะสำหรับขาราชการ งบประมาณ 150,000 บาท 

 3) หลักสูตรการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม (สป.) งบประมาณ 216,800 บาท 

  4) หลักสูตรการพัฒนาภาษาตางประเทศของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  งบประมาณ 350,000 บาท 

   5) กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดาน IT ของบุคลากร งบประมาณ 190,000 บาท 

 6) กิจกรรมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการประจำปของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

 งบประมาณ 108,600 บาท 

7) การอบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดำรงตำแหนง

ที่สูงขึ้น งบประมาณ 250,000 บาท 

 วิธีดำเนินการ 

1. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 

2. จัดกิจกรรมการฝกอบรมและสงบุคลากรไปฝกอบรมหลักสูตรตางๆ รวมทั้งการพัฒนา

บุคลากรโดยการศึกษา ดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  3. จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู 

ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในแตละภารกิจ 



ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 3,615,400 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

  การพัฒนาบุคลากรที่ ไม เป น ไปตามเป าประสงค เกิด ข้ึน ไดจากหลายสาเห ตุ  เชน  

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทำใหตองปรับแผนการดำเนินการ ผูสมัครไมผานการพิจารณา 

คัดเลือก เปนตน สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติราชการและไมบรรลุเปาหมาย 

ในเวลาที่กำหนด 

ดานการดำเนินการ 

  ในกระบวนการดำเนินการมีความไมแนนอนเกิดขึ้นได เชน หลักสูตรที่สงบุคลากรไป 

ฝกอบรม จำนวนผูสมัครไมเปนไปตามเปาหมาย ทำใหมีการยกเลิกหลักสูตร การเลื่อนกำหนดการฝกอบรม  

การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝกอบรม เปนตน 

  ดานการเงิน 

การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายเน่ืองจากมีความเสี่ยงดานยุทธศาสตรและ 

ความเสี่ยงดานการดำเนินการดังกลาวมาแลว 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

  การพัฒนาบุคลากรเกิดปญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามกฎ ระเบียบแบบเดิม ในขณะที่

บริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป เชน คาครองชีพที่สูงขึ้น เปนตน 

การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

  กำหนดแผนใหมีความยืดหยุน พรอมรับตอสถานการณเชิงนโยบายที่จะเกิดขึ้น  

  ดานการดำเนินการ 

  เตรียมแผนการรองรับปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได ไดแก พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสม

และสามารถนำมาดำเนินการเองได เตรียมแผนการรองรับกำหนดการที่ไมแนนอน เปนตน 

  ดานการเงิน 

  กำหนดงบประมาณดำเนินการใหมีความยืดหยุน ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  

แตทั้งน้ีจะตองสามารถดำเนินการไดจริง 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

ไมมี 



ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาธิการ (กลุมบรหิารทรัพยากรบุคคล) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

 บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง เปนไปตามแผนและมีศักยภาพ 

พรอมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกร สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวและสามารถ 

รองรับงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผลและสรุปรายงาน 

  1. การสังเกตพฤติกรรมผูเขารับการพัฒนา 

  2. การสำรวจความคิดเห็นผูเขารับการพัฒนา 

  3. การวิเคราะหสรุปรายงานผลการพัฒนา 



ประมาณการคาใชจาย 

1) หลักสูตรพฒันานักบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง งบประมาณ 2,350,000 บาท 

- ระดับสูง (5 คน X 70,000 บาท = 350,000 บาท) 

- ระดับตน และระดับกลาง (40 คน X 50,000 บาท = 2,000,000 บาท)  

2) หลักสูตรพฒันาสมรรถนะสำหรับขาราชการ   งบประมาณ 150,000 บาท 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนง  

- คาลงทะเบียน  

(50 คน X 3,000 บาท = 150,000 บาท) 

3) หลักสูตรการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม (สป.)  งบประมาณ 216,800 บาท 

1.1 คาลงทะเบียน 

(20 คน X 10,000 บาท) = 200,000 บาท 

1.2 คาพาหนะ 

(20 คน X 600 บาท) =   12,000 บาท 

1.3 คาเบ้ียเลี้ยง 

(20 คน X 240 บาท) =    4,800 บาท 

 4) หลักสูตรการพัฒนาภาษาตางประเทศของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. งบประมาณ 350,000 บาท  

4.1 หลักสูตรภาษาตางประเทศสำหรับผูบริหาร งบประมาณ 150,000 บาท 

- คาลงทะเบียน 

(10 คน X 15,000 บาท = 150,000 บาท) 

4.2 หลักสูตรภาษาตางประเทศสำหรับขาราชการ งบประมาณ 200,000 บาท 

- คาลงทะเบียน 

(20 คน X 10,000 บาท = 200,000 บาท) 

5) กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดาน IT ของบคุลากร งบประมาณ 190,000 บาท 

 5.1 หลักสูตรทกัษะดิจิทัลสำหรับผูปฏิบัติงานดานดิจิทัล งบประมาณ 90,000 บาท 

- คาลงทะเบียน 

(6 คน X 15,000 บาท = 90,000 บาท) 

 5.2 หลักสูตรทกัษะดิจิทัลสำหรับผูปฏิบัติงานทั่วไป งบประมาณ 100,000 บาท 

- คาลงทะเบียน 

(20 คน X 5,000 บาท = 100,000 บาท) 

 



6) กิจกรรมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการประจำปของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

งบประมาณ 108,600 บาท 

  6.1) คาอาหารและอาหารวาง  90,000 บาท 

  อาหารกลางวัน 300 บาท x 300 คน x 2 มื้อ = 60,000  บาท 

  อาหารวางและเครื่องด่ืม 50 บาท x 300 คน x 4 มื้อ  = 30,000  บาท 

  6.2) คาวิทยากร   18,600 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =       600 บาท 

   5 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง =  18,000  บาท  

7) การอบรมใหความรูเก่ียวกับเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดำรงตำแหนงที่สูงขึน้ 

งบประมาณ 250,000 บาท 

 - คาลงทะเบียน 

(50 คน X 5,000 บาท = 250,000 บาท) 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตังิานบุคลากร 

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

เปาหมาย 

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนน ผูเรียนใหมี

ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม 

4.3.4 การพัฒนาระบบการเร ียนรู ตลอดชีว ิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษา และระบบ 

ฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา

ออนไลนแบบเปด การพัฒนาระบบการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการรูดิจิทัล 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง โดยระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มี

คุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ เชน การศึกษาออนไลน การพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะ

ดานดิจิทัล เปนไปตามแผนและมีศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกร สามารถขับเคลื่อนองคกร

ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวและสามารถรองรับงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติ) 



 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที่ 

 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

 2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงวิธีการทำงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช เช่ือมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงาน

ของแตละภารกิจเขาดวยกัน โดยมุงผลสัมฤทธ์ิและประโยชนสวนรวม 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐาน และเกิดผล

ในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง 

3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห และ 

การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4. สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 เปาหมายของแผนยอย 

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม ในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 พัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ปรับปรุงระบบการทำงาน  แกไขหลักเกณฑกฎระเบียบตางๆ  

ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานปรับปรุงวิธีการทำงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช เชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงาน

ของแตละภารกิจเขาดวยกัน โดยมุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสวนรวม เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพ โดยยึด

คานิยมในการทำงานเพ่ือครู มุงมั่นในการใหบริการและเปนมืออาชีพ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที ่

 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 พัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ปรับปรุงวิธีการทำงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช ใหเปนคนเกง  

มีคุณภาพพรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมุงผลสัมฤทธ์ิและประโยชนสวนรวม 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา  

 ขอ 1) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝงคานิยมและบรรทัดฐาน

วัฒนธรรมที่ดีผานสถาบันครอบครัว สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ 

อดออม ซื่อสัตยและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมใหสถาบัน ครอบครัวเขมแข็ง

และอบอุน 

 เปาหมายของแผนยอย 

คนไทยเปนมนุษยที่ สมบูรณ มีความพรอมใน ทุกมิติตามมาตรฐานและ สมดุลทั้งดานสติปญญา คุณธรรม

จริยธรรม มีจิต วิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ สภาพแวดลอมดีขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 พัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยการอบรม เพ่ิมพูนความรูดานตางๆ ทั้งดานสติปญญา คุณธรรม

จริยธรรม สามารถนำความรูมาปรับใชในการปฏิบัติตนเขากับสภาพแวดลอมในการทำงานได 



แผนภูมิแกนต 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสราง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

1.1 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับตน 

ระดับกลาง และระดับสูง 

   - สงขาราชการไปอบรมกับหนวยงานอ่ืน 

1.2 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะสำหรับ

ขาราชการ 

   - สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการเอง 

   - สงขาราชการไปอบรมกับหนวยงานอ่ืน 

1.3 หลักสูตรการพัฒนาขาราชการ

บรรจุใหม (สป.) 

   - สงข าราชการไปอบรมกับ สป. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 หลักสูตรการพัฒนาภาษาตางประเทศ

ของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

   - หลักสูตรภาษาตางประเทศสำหรับ

ผูบริหาร 

   - หลักสูตรภาษาตางประเทศสำหรับ

ขาราชการ (สงขาราชการเขาอบรม 

กับสถาบันภาษาตางๆ) 

เชิงปริมาณ 

บ ุคลากรสำน ักงาน ก.ค.ศ.  

ที่เปนกลุมเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 80 ไดรับการพัฒนา

ตามสมรรถนะของตำแหนง

และสามารถขับเคลื่อนองคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ที่เปนกลุมเปาหมาย มีทักษะ

สมรรถนะ และศ ักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 

จำนวนบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่เปน

กลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ

ในหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 
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แผนภูมิแกนต 

 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

 1.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและ

ทักษะดาน IT ของบุคลากร 

   - หล ักส ูตรท ักษะด ิจ ิท ัลสำหรับ

ผูปฏิบัติงานดานดิจิทัล 

   - หล ักส ูตรท ักษะด ิจ ิท ัลสำหรับ

ผูปฏิบัติงานทั่วไป (อาจเปนการจัดเอง

หรือสงขาราชการไปรวมอบรม) 

1.6 กิจกรรมมอบนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติราชการประจำปของสำนักงาน 

ก.ค.ศ. 

1.7 การอบรมใหความรูเกี่ยวกบัเทคนิค

การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนขึ้น

แตงต้ังใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น 

   - สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการเอง 

  190,000  

  

(90,000) 

  

(100,000) 

 

  

108,600 

  

 

250,000 

            

 
การใชจายงบประมาณ 3,615,400 

2,358,600 588,400 280,000 388,400 

65.24 % 16.27 % 7.75 % 10.74 % 



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนกังาน ก.ค.ศ. 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติวา การจัดระเบียบ

ขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยให

ขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดยุทธศาสตร 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 – 2556 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานการงาน ดานสวนตัว ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ซึ่งกลยุทธในแตละ

ยุทธศาสตร จะมุงเนนใหขาราชการมีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลระหวางชีวิต

การทำงานกับชีวิตสวนตัว มีความรักและสามัคคีภายในองคกรและสรางความสุขแกขาราชการ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถตอบสนองตอบริบทของ 

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการ และเพ่ือเปน 

การเตรียมความพรอมใหบุคลากรมีความเขมแข็งทั้งทางดานรางกายและจิตใจและมีภูมิคุ มกันที่ดีเพียงพอที่จะ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงไดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

สำนักงาน ก.ค.ศ.  

วัตถุประสงค  

   1. เพ่ือใหบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีความสมดุลระหวางชีวิตกับ 

การทำงาน มีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   2. เพ่ือใหสำนักงาน ก.ค.ศ. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีความพรอมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. อยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

   เชิงปริมาณ 

   บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เปนกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เปนกลุมเปาหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานการทำงาน ดานชีวิตสวนตัว 

ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ มีความรักความผูกพันองคกร สงผลใหสำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรที่เขมแข็ง 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

จำนวนบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80  

   เชิงคุณภาพ 

   บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา มีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

การจัดกิจกรรม รวมทั้ งการส งบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่ จัดโดยหนวยงานภายนอก  

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทำงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 2,607,600 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

การพัฒนาบุคลากรที่ไมเปนไปตามเปาประสงคเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เชิงนโยบายทำใหตองปรับแผนการดำเนินการ ผูสมัครไมผานการพิจารณาคัดเลือก เปนตน 

ดานการดำเนินการ 

 ในกระบวนการดำเนินการมีความไมแนนอนเกิดข้ึนได เชน กิจกรรมที่สงบุคลากรไปฝกอบรม จำนวน

ผูสมัครไมเปนไปตามเปาหมาย ทำใหมีการยกเลิกกิจกรรม การเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง

สถานที่จัดกิจกรรม เปนตน 

 ดานการเงิน 

การเบิกจายงบประมาณไม เปนไปตามเปาหมายเน่ืองจากความเสี่ยงดานยุทธศาสตรและ 

ความเสี่ยงดานการดำเนินการดังกลาวมาแลว 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 การพัฒนาบุคลากรเกิดปญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามกฎ ระเบียบแบบเดิม ในขณะที่บริบท

ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป เชน คาครองชีพที่สูงขึ้น เปนตน 

การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

 กำหนดแผนใหมีความยืดหยุนพรอมรับตอสถานการณเชิงนโยบายที่จะเกิดข้ึน ติดตามขอมูลเกี่ยวกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ดานการดำเนินการ 

 เตรียมแผนการรองรับปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได ไดแก จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสม 

และสามารถดำเนินการเองได จัดเตรียมสถานที่ที่รองรับกำหนดการที่ไมแนนอน เปนตน 

 ดานการเงิน 

 กำหนดงบประมาณดำเนินการใหมีความยืดหยุน ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น แตทั้งน้ี

จะตองสามารถดำเนินการไดจริง 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

ไมมี 



ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาธิการ (กลุมบรหิารทรัพยากรบุคคล) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น  

มีขวัญกำลังใจ เกิดความสามัคคีในองคกร สงผลใหสำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

การติดตามและประเมินผลและสรุปรายงาน 

 1. การสังเกตพฤติกรรมผูเขารับการพัฒนา 

 2. การสำรวจความคิดเห็นผูเขารับการพัฒนา 

 3. การวิเคราะหสรุปรายงานผลการพัฒนา 



ประมาณการคาใชจาย 

 1. กิจกรรมสงเสริมการมีสุขภาพดี 

1.1 หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ งบประมาณ 50,000 บาท 

1.1.1 คาลงทะเบียน 

 5 คน X 10,000 บาท      = 50,000 บาท 

1.2 ตรวจสุขภาพประจำป 

1.3 กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.  งบประมาณ 770,400 บาท 

1.3.1 คาลงทะเบียน 

30 คน X 7,000 บาท X 3 รุน    = 630,000 บาท 

1.3.2 คาพาหนะ 

30 คน X 600 บาท X 3 รุน    =   54,000 บาท 

1.3.3 คาเบ้ียเลี้ยง 

30 คน X 160 บาท X 3 รุน    =   14,400 บาท 

1.3.4 คาเชารถบัสปรับอากาศ 

24,000 บาท X 1 คัน X 3 รุน     =   72,000 บาท 

1.4 กิจกรรมพัฒนาทีมงาน (OD) งบประมาณ 1,787,200 บาท 

1.4.1 คาที่พัก   554,300 บาท 

 13 คน X 2 คืน X 1,450 บาท   =  37,700 บาท 

 287 คน X 2 คืน X 900 บาท   = 516,600 บาท 

1.4.2 คาอาหารกลางวัน  570,000 บาท 

 คาอาหารกลางวัน 300 คน X 3 มื้อ X 300 บาท   = 270,000 บาท 

 คาอาหารเย็น 300 คน X 2 มื้อ X 350 บาท    = 210,000 บาท 

 คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม 300 คน X 6 มื้อ X 50 บาท =   90,000 บาท 

1.4.3 คาพาหนะ  180,000 บาท 

 300 คน X 600 บาท)  = 180,000 บาท 

1.4.4 คาเบีย้เลี้ยง  =   96,520 บาท 

 13 คน X 360 บาท   =     4,680 บาท 

 287 คน X 320 บาท   =   91,840 บาท 

1.4.5 คาตอบแทนวิทยากร  =  198,000 บาท 

 20 คน X 7 ช่ัวโมง X 1,200 บาท   =  168,000 บาท 

 10 คน X 5 ช่ัวโมง X 600 บาท   =    30,000 บาท 

1.4.6 คาเชารถบัสปรับอากาศ 

 30,000 บาท X 6 คัน  =  180,000 บาท 

1.4.7 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) =     8,380 บาท 

 

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  

เปาหมาย 

 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดาน กาย ใจ สติปญญา  และสังคม มุงเนน 

การเสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการ สุขภาวะที่ดีไดดวยตนเอง 

พรอมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะดานสุขภาวะที่

เหมาะสม 

  4.5.1 การสรางความรอบรู ดานสุขภาวะ โดยพัฒนาองคความรู และการสื ่อสาร ดานสุขภาวะที่ 

ถูกตองและเชื่อถือไดใหแกประชาชน พรอมทั้งเฝาระวังและจัดการกับความรู ดานสุขภาวะที่ไมถูกตอง จนเกิดเปน 

ทักษะทางปญญาและสังคมที่เปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ สุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดํารงชีวิต 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 บุคลากรสำน ักงาน ก.ค.ศ. ได ร ับการพ ัฒนาอย างท ั ่วถ ึง เป นไปตามแผน ม ีค ุณภาพชีว ิตใน 

การทำงานที่ดี จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ โดยพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะ ครอบคลุมทั้งดาน กาย ใจ สติปญญา 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติ) 



 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 พัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เสริมสรางความรูความเขาใจดานการมีสุขภาวะที่ดี การปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดำรงชีวิต รวมทั้ง  

การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะ 

แนวทางการพัฒนา  

สรางเสริมความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย อาทิ ผาน การพัฒนาสื่อเพ่ือ

สงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกตองใหประชาชนสามารถเขาถึง โดยสะดวก และ

นำไปใชในการจัดการสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

เปาหมายของแผนยอย 

ประชาชนมีความรอบรูดาน สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค และสามารถ

ปองกัน และลดโรคที่สามารถปองกัน ได เกิดเปนสังคมบมเพาะ จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับบุคลากร เสริมสรางความรู ความเขาใจดานการมีสุขภาวะที ่ดี  

การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที ่เพียงพอใน 

การดำรงชีวิต รวมทั้ง การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

 

แผนภูมิแกนต 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

2.1 กิจกรรมสงเสริมการมีสุขภาพดี 

   1) หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตหลัง

เกษียณ (สงขาราชการไปรวมอบรมกับ

สำนักงาน ก.พ.) 

   2) ตรวจสุขภาพประจำป 

   3) กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

(สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดเอง 

จำนวน 3 รุน) 

   4) กิจกรรมพัฒนาทีมงาน (OD) 

      - สำรวจสถานที่ 

      - วางแผนการดำเนินการ  

กำหนดการ สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม 

      - เสนอขออนุมัติการดำเนินการ 

งบประมาณ และแตงต้ังคณะทำงาน 

      - ดำเนินการจัดกิจกรรม  

      - สรุปผลการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ที่เปนกลุมเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 80 ไดร ับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ที่เปนกลุมเปาหมายมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ทั้งดานการทำงาน 

ดานชีวิตสวนตัว ดานสังคม 

และดานเศรษฐกิจ มีความรัก

ความผูกพันองคกร สงผลให

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรที่

เขมแข็ง 

เชิงปริมาณ 

จำนวนบุคลากรสำนักงาน 

ก.ค.ศ. ที่เปนกลุมเปาหมาย

ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา

รอยละ 80  

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา 

มีความพึงพอใจตอกิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

 

50,000  

 

 

  

770,400  

 

  

 

1,787,200 

            

 
การใชจายงบประมาณ 2,607,600  

770,400 25,000 1,812,200 

29.54 % 0.96 % 69.50 % 



โครงการพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) มีหลักการมุงเนนการลด 

ขนาดขององคกร ใหมีความคลองตัวเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริหาร

องคกร สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาระบบ การใหบริการที่ทันสมัย โดยการนำ

เทคโนโลยีมาใช การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน และยึดประโยชนของประชาชนผูใชบริการเปนเปาหมาย 

สรางและพัฒนากลไกการบริหารงานบุคคลที่ไดมาตรฐาน สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานแบบ 

มีสวนรวม มุงเนนการบริหารงานที่มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได ประกอบกับบริบทของ

สภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอง

เผชิญสภาวการณของระดับการแขงขันที่เขมขนรุนแรงยิ่งขึ้น จึงตองมุงใหความสำคัญในเรื่องของการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ในองคกรมากย่ิงขึ้น 

   สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

โดยมุงเนนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ทั้งระบบ เพ่ือใหเกิดมาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจขององคกร  ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหระบบบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ทั้งระบบ มีมาตรฐาน โปรงใส มีความเปนธรรม  

ทำใหเกิดคุณคาและคุณภาพแกทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. สงผลใหสามารถปฏิบัติงานสนับสนุน

ภารกิจขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

   เชิงปริมาณ 

   มีการจัดทำระบบและ/หรือแผนบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. อยางนอย 1 ระบบ/แผน 

  เชิงคุณภาพ 

  ระบบและ/หรอืแผนบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. มีมาตรฐาน โปรงใส มคีวามเปนธรรม 

ตัวชี้วัด 

   เชิงปริมาณ 

   มีระบบและ/หรือแผนการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. อยางนอย 1 ระบบ/แผน 

   เชิงคุณภาพ 

   มีระบบและ/หรือแผนบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถนำไปปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 



กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 

  จัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการ 

และ/หรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

  1. การจัดทำแผนพัฒนาบคุลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. (ไมใชงบประมาณ)  

  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รวมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

  2. การจัดทำระบบขอมูลประวัติของบคุลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. (ไมใชงบประมาณ) 

จัดทำระบบขอมูลประวัติของบุคลากร สำหรับเปนฐานขอมูลสนับสนุนในดานการพัฒนา สงเสริม

ความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาธิการ (กลุมบรหิารทรัพยากรบุคคล) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีระบบบริหารและ/หรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถนำไปใชไดจริง การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไวและสามารถรองรับงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผลและสรุปรายงาน 

   สำนักงาน ก.ค.ศ. มีระบบบริหารและ/หรือแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรใน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ตามเปาหมาย 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
 ดานยุทธศาสตร 

 การดำเนินการที่ไมเปนไปตามเปาประสงคเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เชน เกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงนโยบายทำใหตองปรับแผนการดำเนินการ เปนตน 

 ดานการดำเนินการ 

 ในกระบวนการดำเนินการมีความไมแนนอนเกิดขึ้นได เชน เจาหนาที่ขาดทักษะในการดำเนินการ 

โปรแกรมที่ใชไมรองรับกับระบบฐานขอมูล เปนตน 

 ดานการเงิน 

 ไมมี 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 ไมมี 

 



 
 

การบริหารความเสี่ยง 
 ดานยุทธศาสตร 

 กำหนดแผนใหมีความยืดหยุนพรอมรับตอสถานการณเชิงนโยบายที่จะเกิดขึ้น  

 ดานการดำเนินการ 

 เตรียมแผนการรองรับปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได ไดแก พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมและ

สามารถนำมาดำเนินการเองได เตรียมแผนการรองรับกำหนดการที่ไมแนนอน เปนตน 

 ดานการเงิน 

 กำหนดงบประมาณดำเนินการใหมีความยืดหยุนครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนแตทั้งน้ี

จะตองสามารถดำเนินการไดจริง 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 ไมมี 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาธิการ (กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีระบบและ/หรือแผนบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชไดจริง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายที่ ต้ังไว และสามารถ 

รองรับงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผล 

  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีระบบและ/หรือแผนบริหารงานบุคคลเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรใน 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ตามเปาหมาย และใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร สรุปผลการจัดทำแผนและ

รายงานตอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความตองการ 

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส   

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบ การบริหารจัดการที่ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 

  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่มีความเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน และแหลงขอมูลตาง ๆ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 มีฐานขอมูลดานการสนับสนุนและพัฒนาการอบรม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการเขาถึง

ขอมูล เพ่ือใหสามารถติดตอโดยงาย สะดวก รวดเร็ว 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติ) 



 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การบริการประชาชน และประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที ่

 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

 2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 มีฐานขอมูลดานการสนับสนุนและพัฒนาการอบรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการเขาถึงขอมูล 

โดยมุงผลสัมฤทธ์ิและประโยชนสวนรวม เพ่ือใหสามารถติดตอโดยงาย สะดวก รวดเร็ว 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

 แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา  

 พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” สามารถ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมในการ ปฏิบัติงานที่

มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมี 

การนำขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ 

 เปาหมายของแผนยอย 

 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเทา มาตรฐานสากลและ มคีวามคลองตัว 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 มีฐานขอมูลดานการสนับสนุนและพัฒนาการอบรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการเขาถึงขอมูล 

โดยมุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสวนรวม เพื่อใหสามารถติดตอโดยงาย สะดวก รวดเร็ว สงผลใหเปนภาครัฐที่มีขีด

สมรรถนะ มีความคลองตัว 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

 

 

แผนภูมิแกนต 

 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

3.1 การจ ัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากร

สำนักงาน ก.ค.ศ. (ดำเนินการรวมกับ 

สป.กระทรวงศึกษาธิการ) 

3.2 กิจกรรมการจัดทำระบบบันทึก

ขอมูลประวัติการฝกอบรมของบุคลากร 

สำนักงาน ก.ค.ศ. (สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ดำเนินการเอง) 

เชิงปริมาณ 

มีการจัดทำระบบและ/หรือ

แผนบริหารงานบุคคลของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. อยางนอย 

1 ระบบ/แผน 

เชิงคุณภาพ 

ร ะบบและ  /  หร ื อ แ ผ น

บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล ข อ ง

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมาตรฐาน 

โปรงใส มีความเปนธรรม 

เชิงปริมาณ 

ม ี ร ะบ บ แ ล ะ / ห ร ื อ แผน 

การบริหารงานบุคคลของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. อยางนอย 

1 ระบบ/แผน 

เชิงคุณภาพ 

ม ีระบบและ  /  หร ือแผน

บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล ข อ ง

สำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถ

นำไปปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

            

 
การใชจายงบประมาณ      



โครงการประชาสัมพันธเพือ่สรางการรับรู เสริมสรางภาพลักษณ และเครือขายการบริหารงานบคุคล 

ของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

หลักการและเหตุผล 

  ดวยรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสำคัญในการสรางการรับรูแกประชาชนใหได 

รับทราบถึงการทำงานตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งไดรับทราบในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหบูรณาการ 

การจัดทำขอมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เขาใจไดงาย ในรูปแบบทันสมัย ดึงดูดความสนใจ ผานชองทาง 

ที่เหมาะสม ใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดแตงตั้งคณะทำงานสรางการรับรูเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให 

การดำเนินงานดานการสรางการรับรู เกี ่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสำนักงาน ก.ค.ศ. สนองตอนโยบายของ

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกตอง รวดเร็ว ตรงประเด็น สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

  นอกจากนี้ ในระบบราชการ 4.0 หนวยงานภาครัฐจำเปนตองสรางความเชื่อถือศรัทธา

ใหกับประชาชน มีการดำเนินงานในลักษณะเปดกวางเชื่อมโยงกัน ตลอดจนใหความสำคัญกับเครือขาย 

เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกัน ประกอบกับปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยาง

รวดเร็วและกวางขวาง พฤติกรรมในการบริโภคขาวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเปนที่จะตอง

ดำเนินการประชาสัมพันธสรางการรับรู  เสริมสรางภาพลักษณ และเครือขายการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ผานชองทางการประชาสัมพันธใน

รูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อประชาสัมพันธสรางการรับรู เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหกับขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 

2. เพื ่อสรางการรับรู เกี ่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. และเสริมสราง

ภาพลักษณที่ดีใหกับสำนักงาน ก.ค.ศ. 

3. เพ่ือเสริมสรางเครือขายการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เพื ่อเสร ิมสร างภาพลักองคกร ส ู สาธารณชนภายนอกใหร ู จ ัก ยอมรับ และสราง

ความสัมพันธอันดีกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลยุค Thailand 4.0 (ไทยแลนด 4.0) 



เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

  1. การจัดทำเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ 2 รูปแบบ ไดแก 

  - เอกสารประชาสัมพันธรูปแบบหนังสือ หนังสือแนะนำหนวยงาน อันประกอบดวยวิสัยทัศน 

พันธกิจ    อำนาจหนาที่ ขั้นตอนและกระบวนงาน และบทบาทหนาที่ พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอของ

สำนักงาน ก.ค.ศ.   

  - ปายประชาสัมพันธกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยูใน 

ความสนใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนการสรางการรับรูและเสริมสรางภาพลักษณของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

  2. การจัดทำสื่อวีดิทัศน/คลิปสั้น (DVD/VCD/CD) โดยจัดทำวีดิทัศนสรางการรับรูเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือวีดิทัศนเฉลิม 

พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อใชประกอบการจัดนิทรรศการที่เกี ่ยวของ หรือวีดิทัศนแนะนำ

สำนักงาน ก.ค.ศ. หรือคลิปสั้นเกี่ยวกับการเสริมสรางความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู เพื่อประชาสัมพันธ

เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  3. การจัดทำอินโฟกราฟฟก/ภาพเคลื ่อนไหว เพื ่อเปนการสื ่อสาร สรางการรับรู เกี ่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผานสื่อสิ่งพิมพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

เผยแพรทางสื่อออนไลน โดยมีการสื่อสารอยางมีอัตลักษณขององคกร (Corporate Identity) ที่ชัดเจน 

  4. การจัดประชุมสัมมนาเครือขายเพ่ือการประชาสัมพันธ จำนวน 1 ครั้ง เปนการสรางความรู  

ความเขาใจในภาระงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. กับเครือขายดานการประชาสัมพันธ เชน ศูนยสารนิเทศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สื่อมวลชนประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน เพื่อใหเกิดความรวมมือและ

การบูรณาการการทำงานรวมกัน 

  5. การจัดนิทรรศการ โดยเปนการจัดนิทรรศการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือนิทรรศการรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา หรือการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

  6. วารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)  

เพ่ือเผยแพรบทความเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผานทางเว็บไซตของ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. และแอพลิเคช่ันไลน และสื่อดิจิทัลในรูปแบบอ่ืนที่นาสนใจ 



เชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ  

ไดรับทราบขอมูลขาวสาร และผลการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. และสำนักงาน ก.ค.ศ. ผานชองทางการประชาสัมพันธ

ในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เปนตน 

  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ 

การสรางการรับรูของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

  3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานการศึกษา และสาธารณชนรูจัก เขาใจ  

ยอมรับ และใหความสำคัญในบทบาทหนาที่เรื่องการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบและรับรู

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  5. การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลยุค Thailand 4.0  

(ไทยแลนด 4.0) 

ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ   

  1. การจัดทำเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ 2 รูปแบบ ไดแก 

     - เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธรูปแบบหนังสือ   จำนวน   5,000 ชุด  

     - ปายประชาสัมพันธ       จำนวน        8 ปาย 

  2. การจัดทำสื่อวีดิทัศน/คลิปสั้น (DVD/VCD/CD) เผยแพร  จำนวน        3 เรื่อง 

  3. การจัดทำอินโฟกราฟก/ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสาร จำนวน        5 เรื่อง 

  4. การจัดประชุมสัมมนาเครือขายเพ่ือการประชาสัมพันธ จำนวน        1 ครั้ง  

  5. การจัดนิทรรศการ     จำนวน        2 ครั้ง 

  6. การจัดทำวารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (E-Book)     4 ฉบับ 

       เชิงคุณภาพ 

  ระดับความสำเร็จของการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564              

ไมนอยกวารอยละ 80  



กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ  

กิจกรรม 

  1. การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ ไดแก เอกสารประชาสัมพันธรูปแบบหนังสือ ปายประชาสัมพันธ                

  2.  สื่อวีดิทัศน/คลิปสั้น (DVD/VCD/CD)  

  3. อินโฟกราฟก/ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสาร  

  4. การจัดนิทรรศการ 

  5. การจัดการประชุมสัมมนาเครือขายเพื่อการประชาสัมพันธสรางการรับรู เสริมสรางภาพลักษณของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

  6. การจัดทำวารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

   วิธีดำเนินการ 

  1. ขออนุมัติการจัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตอผูบริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  2. ศึกษา คนควา และจัดเตรียมขอมูล ที่จะดำเนินการ 

  3. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  

  4. รายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 1,697,000 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ดานยุทธศาสตร 

หากมีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน ก.ค.ศ. อาจทำให

ตองมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการใหสอดคลองกับนโยบาย 

  ดานการดำเนินการ 

ขณะนี้บุคลากรภายในกลุมประชาสัมพันธและการเผยแพร จะมีการโอนไปยังสำนักงานเขต

พื ้นที ่การศึกษา ทำใหตองมีการบรรจุขาราชการใหม และตองสอนงานใหม อาจทำใหการดำเนินการ   

ตามกิจกรรมในโครงการลาชาที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดานการเงิน 

การเบิกจายงบประมาณในการจัดกิจกรรมในโครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร

หรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อาจทำใหมีการใชจายงบประมาณไมตรงกับกิจกรรมหรือไมตรงตาม

จำนวนงบประมาณในแตละกิจกรรม  

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

ไมมีความเสี่ยงดานนี้ เนื่องจากไดปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ ของทางราชการ 

โดยเครงครัด 



การบริหารความเสี่ยง 

เพื ่อเปนการบริหารความเสี ่ยง ทั ้ง 4 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตร ดานการดำเนินการ 

ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ กลุมประชาสัมพันธและการเผยแพรตองติดตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน ก.ค.ศ. อยางใกลชิด เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการและบริหาร

งบประมาณใหเปนไปตามนโยบายนั้น ๆ รวมทั้งเพื่อใหการประชาสัมพันธสรางการรับรูเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หนวยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการ (กลุมประชาสัมพันธและการเผยแพร)  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู มีสวนเกี ่ยวของ และ

ประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพนัธ 2 รปูแบบ    330,000  บาท 

    - เอกสารประชาสัมพันธรูปแบบหนังสือ  จำนวน 5,000 เลม x 50 บาท  = 250,000 บาท 

    - ปายเพ่ือการประชาสัมพันธ  จำนวน 8 ปาย x 10,000 บาท  =  80,000 บาท      

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อวีดิทัศน/คลิปสั้น  จำนวน 5 เรื่อง x 100,000 บาท  = 500,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทำอินโฟกราฟก/ภาพเคลื่อนไหว จำนวน 8 เรื่อง x 15,000 บาท  = 120,000 บาท 

กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการ    จำนวน 2 ครั้ง x 150,000 บาท  = 300,000 บาท 

กิจกรรมที่ 5 วารสารขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา รปูแบบ (E-Book) (งบกลางสำนักงาน ก.ค.ศ.)  

กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมสมัมนาเครือขายเพื่อการประชาสัมพันธ จำนวน 1 ครั้ง    447,000 บาท   

1. คาทีพ่ัก  116,250  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 15 คน x 1 คืน  = 21,750  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 105 คน x 1 คืน  = 94,500  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   138,000 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 120 คน x 2 มื้อ = 72,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 120 คน x 1 มื้อ = 42,000  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 120 คน x 4 มื้อ  = 24,000  บาท 

3. คาพาหนะ    72,000  บาท 

   120 คน x 600 บาท  = 72,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     29,250  บาท 

   15 คน x 3 มื้อ x 90 บาท =   4,050  บาท 

   105 คน x 3 มื้อ x 80 บาท =  25,200  บาท 

5. คาวิทยากร   85,200  บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =       600  บาท 

   1 คน x 2,000 บาท x 15 ช่ัวโมง =  30,000  บาท 

   7 คน x 600 บาท x 13 ช่ัวโมง = 54,600  บาท  

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  6,300 บาท 

    รวมทั้งสิน้      447,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ  



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรู เสริมสรางภาพลักษณ และเครือขายการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบ การบริหารจัดการที่ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และ

งานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโดยใชสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชในการเผยแพรขั้นตอน 

ในการดำเนินงานดานการบริหารจัดการงานบุคคลของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับเปลี่ยน

รูปแบบการใหขอมูลขาวสารแกบริการประชาชนใหเปนรูปแบบดิจิทัล เพื่อสรางเสริมความเขาใจ อำนวยความ

สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงานใหแกประชาชน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติ) 



 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 
ประเด็น การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายที่ 

2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

งานประชาสัมพันธ สำนักงาน ก.ค.ศ. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคล

จากรูปเอกสาร โดยนำระบบการทำงานที่เปนดิจิทัล เขามาสนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐและประชาชนเขาดวยกัน เปลี่ยนเปนการบริการขอมูลที่เขาใจงาย รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

การดำเนินงานใหแกประชาชน ในรูปแบบอินโฟกราฟก คลิปวิดีโอ วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-BOOK ) ฯลฯ  

มีการพัฒนาบริการขอมูลขาวสารเดิมใหทันสมัยและสรางบริการใหมที่สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและ

ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน โดยมุงเนนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐใหมี

ความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนและสามารถแกไขปญหาที่มีอยูอยางเปนลำดับขั้นตอน  

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

 

 

 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

4 โครงการประชาสัมพันธเพื ่อสร าง 

การรับรู เสริมสรางภาพลักษณ และ

เคร ือข  ายการบร ิหารงานบ ุคคล 

ของข  าราชการคร ูและบ ุคลากร 

ทางการศึกษา 

กิจกรรมที ่ 1 การจัดทำเอกสารเพ่ือ 

การประชาสัมพันธ 

     - เอกสารประชาสัมพันธรูปแบบ

หนังสือ 

     - ปายประชาสัมพันธ 

กิจกรรมที่ 2 

     - การจัดทำส่ือวีดิทัศน/คลิปส้ัน 

กิจกรรมที่ 3 

     - การจัดทำอินโฟกราฟก/

ภาพเคล่ือนไหวเพ่ือการส่ือสาร 

กิจกรรมที่ 4 

     - การจัดประชุมสัมมนาเครือขาย

เพ่ือการประชาสัมพันธ 

กิจกรรมที่ 5 

     - การจัดนิทรรศการ 

เชิงปริมาณ 

1. การจ ัดทำเอกสารเ พ่ือ 

การประชาสัมพันธ 2 รูปแบบ 

ไดแก 

- เอกสารประชาสัมพันธรูปแบบ

หน ั งส ื อ หน ั งส ื อแนะนำ

หนวยงาน  

-  ป  า ย ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ

กิจกรรมการดำเนินงานของ

สำนักงาน ก.ค.ศ.  

2. การจัดทำสื ่อว ีด ิท ัศน/

คลิปส้ัน (DVD/VCD/CD)  

3. การจัดทำอินโฟกราฟฟก/

ภาพเคล่ือนไหว  

4. การจัดประชุมส ัมมนา

เครือขายเพ่ือการประชาสัมพันธ 

จำนวน 1 คร้ัง  

5. การจัดนิทรรศการ  

6. วารสารข  าราชการคร ู และ

บุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

เชิงปริมาณ 

 

 

 

 

2 รูปแบบ 

 

5,000 เลม 

 

8 ปาย 

 

3 เร่ือง 

 

5 เร่ือง 

 

 

1 คร้ัง 

 

 

2 คร้ัง 

 

 

 

 

 

330,000 

 

 

 

 

 

500,000 

 

120,000 

 

 

447,000 

 

 

300,000 

            



 

 

แผนภูมิแกนต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

 กิจกรรมที่ 6 

     - การจัดทำวารสารขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (e-book) 

  

4 ฉบับ 

 

 

งบกลาง 

 

            

 
การใชจายงบประมาณ 1,697,000 

250,000 482,334 482,333 482,333 

14.74 % 28.42 % 28.42 % 28.42 % 



โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดำเนนิงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยไดกำหนดหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Value Chain Thailand) โดยมีเปาหมาย 

ในการขับเคลื่อน จำนวน 140 เปาหมาย ผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของหลักกับ

สำนักงาน ก.ค.ศ. คือ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู และประเด็นที่เกี่ยวของสนับสนุน ไดแก 1) ประเด็นการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 2) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ประเด็นการวิจัย

และนวัตกรรม 

  สำนักงานเลขาธิการ มีหนาที่ในการพัฒนาระบบวางแผน การงบประมาณ การติดตามประเมินผล และ

เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 

ที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวลวงหนา มีการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ จึงจำเปนตองเสริมสรางศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะ

องคกรกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของตามองคประกอบและปจจัยในหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Value Chain 

Thailand) อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  2. เพ่ือจัดทำคำของบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  3. เพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหเปนไปตามองคประกอบและปจจัย 

ในหวงโซคุณคาของประเทศไทย 

  4. เพ่ือจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เปาหมาย 

   เชิงปริมาณ 

   1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

   2. คำขอต้ังงบประมาณรายจายและเอกสารประกอบคำช้ีแจงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   3. รายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   เชิงคุณภาพ 

   การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และสนับสนุนใหบรรลุ

เปาหมายที่กำหนด 



ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ 

  1. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2. มีรายงานประจำปเกี่ยวกับการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  3. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  เชิงคุณภาพ 

  ระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลของสำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถ

สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดอยางถูกตองและทันเวลา 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

  กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 งบประมาณ 389,000 บาท 

  กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ 272,200 บาท 

  กิจกรรมที่3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. งบประมาณ 118,800 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  

งบประมาณ  780,000 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ดานยุทธศาสตร 

  นโยบายเรงดวนของรัฐบาล สงผลตอการดำเนินโครงการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติราชการ 

และไมบรรลุเปาหมายในเวลาที่กำหนด 

  ดานการดำเนินการ 

  มีการโยกยายผูบริหารในสำนักงาน ขาดความตอเน่ืองในการดำเนินโครงการ  

  ดานการเงิน 

  ไมมี 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

  ความลาชาในการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณบางภารกิจ ที่สงผลให

การรายงานผลภาพรวมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ตอสำนักงบประมาณ ไมเปนไปตามระเบียบที่กำหนด 



การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

โครงการควรมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลได 

ดานการดำเนินการ 

ผูรักษาราชการแทนตองสามารถตัดสินใจได เพ่ือความตอเน่ืองในการดำเนินโครงการ 

ดานการเงิน 

การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

สรางความเขาใจในสำนักงานในการรายงานผลใหตรงตามเวลาที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาธิการ (กลุมนโยบายและยุทธศาสตร)   

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และสนับสนุนนโยบาย

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผล และสรปุรายงาน 

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการจัดตั ้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาผลของ 

การดำเนินงานและการใชจายงบประมาณวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือไม  

เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามที่กำหนด



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที ่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจายฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 389,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  109,600 บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 8 คน x 1,450 บาท x 2 คืน = 23,200 บาท 

 1.2 หองพักคู 48 คน x 900 บาท x 2 คืน = 86,400 บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง  106,400 บาท 

 2.1 คาอาหารกลางวัน     56 คน x 300 บาท x 3 มื้อ = 50,400 บาท 

 2.2 คาอาหารเย็น 56 คน x 350 บาท x 2 มื้อ = 39,200 บาท 

 2.3 คาเครื่องด่ืมและอาหารวาง 56 คน x 50 บาท x 6 มือ้ = 16,800 บาท 

3. คาวิทยากร   95,100 บาท 

 3.1 คาวิทยากรบรรยายพิเศษ 1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 600 บาท 

 3.2 คาวิทยากรอภิปราย 5 คน x 600 บาท x 2.5 ช่ัวโมง = 7,500 บาท 

 3.3 คาวิทยากรกลุม 7 คน x 600 บาท x 16 ช่ัวโมง = 67,200 บาท 

  1 คน x 1,200 บาท x 7.5 ช่ัวโมง = 9,000 บาท 

  1 คน x 1,200 บาท x 9 ช่ัวโมง = 10,800 บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง   18,240 บาท 

  8 คน x 360 บาท = 2,880 บาท 

  48 คน x 320 บาท = 15,360 บาท 

5. คาพาหนะ   33,600 บาท 

 5.1 คาพาหนะเดินทาง 56 คน x 300 บาท x 2 เที่ยว = 33,600 บาท  

6. คาจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ  24,000 บาท  

7. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  2,060 บาท 

  รวมทั้งสิน้  389,000 บาท 

 

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ 272,200 บาท 

1. คาทีพ่ัก  75,300 บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 3 คน x 1,450 บาท x 2 คืน = 8,700 บาท 

 1.2 หองพักคู 37 คน x 900 บาท x 2 คืน = 66,600 บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง  76,000 บาท 

 2.1 คาอาหารกลางวัน     40 คน x 300 บาท x 3 มื้อ = 36,000 บาท 

 2.2 คาอาหารเย็น 40 คน x 350 บาท x 2 มื้อ = 28,000 บาท 

 2.3 คาเครื่องด่ืมและอาหารวาง 40 คน x 50 บาท x 6 มือ้ = 12,000 บาท 

3. คาวิทยากร   54,600 บาท 

 3.1 คาวิทยากรบรรยายพิเศษ 1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 600 บาท 

 3.2 คาวิทยากรอภิปราย 5 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง = 6,000 บาท 

 3.3 คาวิทยากรกลุม 4 คน x 600 บาท x 20 ช่ัวโมง = 48,000 บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง   12,920 บาท 

   3 คน x 360 บาท = 1,080 บาท 

   37 คน x 320 บาท = 11,840 บาท 

5. คาพาหนะ   24,000 บาท 

 5.1 คาพาหนะเดินทาง 40 คน x 300 บาท x 2 เที่ยว = 24,000 บาท 

6. คาจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ  25,000 บาท 

7. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  4,380 บาท 

8. จัดทำเลมรายงานประจำปฯ 500 เลม 

  รวมทั้งสิน้  272,200 บาท 

 

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

งบประมาณ 118,800 บาท 

1. คาอาหารและอาหารวาง  40,200 บาท 

 1.1 คาอาหารกลางวัน     67 คน x 200 บาท x 2 มื้อ = 26,800 บาท 

 1.2 คาเครื่องด่ืมและอาหารวาง 67 คน x 50 บาท x 4 มือ้ = 13,400 บาท 

2. คาวิทยากร   33,600 บาท 

 2.1 คาวิทยากรบรรยาย 2 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 1,200 บาท 

 2.2 คาวิทยากรกลุม 6 คน x 600 บาท x 9 ช่ัวโมง = 32,400 บาท 

3. คาจัดทำเลมแผน 150 เลม x 300 บาท  45,000 บาท 

  รวมทั้งสิน้  118,800 บาท 

 

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

สวนท่ี 1 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ สอดคลองเชื่อมโยงและ 

เปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยง

กับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็น  เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูล

ขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ 

เพื ่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา  การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบ 

อยางตอเน่ือง 

4.2.1 ให ย ุทธศาสตร ชาต ิ เปนกลไกข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาประเทศ ใช แผนแม บทตาม 

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิร ูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบาย และ 

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ผานแผนปฏิบัติการ

ในระดับตาง ๆ โดยเช่ือมโยงการทํางานของภาครัฐในทุกระดับใหมีเอกภาพ และสอดรับประสานกันตามหวงโซ

การพัฒนาระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งการประสานความรวมมือ 

ที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื ่องมือในการสนับสนุนใหเกิด การบูรณาการในลักษณะหุนสวน 

การพัฒนา ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสวนอ่ืน 

ในสังคม โดยดําเนินการอยางตอเน่ืองและมีเปาหมายที่ชัดเจน  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. จะเปนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ งเนนตามกรอบแนวทาง 

การพัฒนาของแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยและ 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  

ประเด็นการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



   

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที ่

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหงบประมาณเปนเครื่องมือสำคัญ

ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของภารกิจผานแผนงาน/โครงการ สอดคลองกับ

สถานการณและความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางย่ังยืน และติดตามผลการดำเนินงานเปนระยะ ทุก ๆ 3 เดือน 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

 แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แนวทางการพัฒนา  

จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหงบประมาณเปนเครื่องมือสำคัญ

ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจ

ยุทธศาสตร ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของแตละ

แผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กำหนดไว สอดคลองกับสถานการณและ ความเรงดวน

ในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือ 

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยรวมกัน เพื ่อใหเกิด การพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั ่งยืน 

กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/

โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งกอนเริ่ม

โครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปนการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแตปจจัยนำเขา 

กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

โดยพัฒนาการเชื ่อมโยงขอมูล เพื ่อใหสามารถตรวจสอบ และนำไปสูการปรับแนวทาง การดำเนินงานที่

เหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจำ รวมทั้ง 

การตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



   

เปาหมายแผนยอย 

หนวยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหงบประมาณเปนเครื่องมือสำคัญ

ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของภารกิจผานแผนงาน/โครงการ สอดคลองกับ

สถานการณและความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางย่ังยืน และติดตามผลการดำเนินงานเปนระยะ ทุก ๆ 3 เดือน 

 



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

5 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

แผนปฏบิัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

1) จ ัดประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการจ ัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

2) จ ั ดทำ เล  มแผนปฏ ิบ ัต ิ ร าชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คำของบประมาณรายจายฯประจำป 

พ.ศ. 2565 

1) จ ัดประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการจ ัดทำ 

คำของบประมาณ รายจายฯ ประจำป  

พ.ศ. 2565 

2) จ ัดทำรายละเอ ียดงบประมาณ

ร า ย จ  า ย  ป ร ะ จ ำ ป  ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2563 

3) ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ

รายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 ภายใน

กรอบวงเงินงบประมาณที่กำหนด 

4) จัดทำเลมเอกสารประกอบคำชี้แจง 

งบประมาณฯ 

5) เขารวมชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ 

เชิงปริมาณ 

1. แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

2. คำขอต้ังงบประมาณ

รายจายและเอกสารประกอบ

คำชี้แจงฯ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

3. รายงานประจำป

เก ี ่ ยวก ับการบร ิหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและ

บ ุ คลากรทางการศ ึ กษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เชิงคุณภาพ 

การดำ เน ินงานของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติ 

และสน ั บสน ุ น ให  บ รร ลุ

เปาหมายที่กำหนด  

เชิงปริมาณ 

1. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับ

จัดสรรงบประมาณประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 .  ม ี รายงานประจำป

เกี่ยวกับการดำเนินงานดาน

การบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศ ึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. มีแผนปฏิบัติราชการ

ป ร ะ จ ำ ป  ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2565   

เชิงคุณภาพ 

ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น 

การงบประมาณ และการ

ต ิ ดตามประ เม ิ นผลของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถ

สนับสนุนการบริหารงานของ

สำน ักงาน ก.ค.ศ. ได อย าง

ถูกตองและทันเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

118,800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 389,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

แผนภูมิแกนต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

 รายงานประจำปเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

รายงานประจำปเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2563  

2) จัดทำเลมรายงานประจำปฯ 

 

   272,200             

 
การใชจายงบประมาณ 780,000 

661,200 
  

118,800 

84.77 % 15.23 % 



โครงการเจรจาความรวมมือดานระบบบรหิารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

หลักการและเหตุผล 

 การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน มีจุดมุงหมายสำคัญประการหนึ่ง คือ สงเสริมความรวมมือ

และความชวยเหล ือซ ึ ่ งก ันและก ันในทางเศรษฐกิจ ส ังคม ว ัฒนธรรม เทคโนโลย ี และว ิทยาศาสตร   

ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.เปนองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีอำนาจหนาที่ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงตองแสวงหาความรวมมือดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน

ตอขาราชการผูปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่จะนำความรูมาประยุกตใชกับระบบบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย นอกจากนี ้ การเขาสู ประชาคมอาเซียน คาดวา 

จำนวนการเคลื่อนยายของบุคลากรในกลุมอาชีพครูในภูมิภาคจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณดานการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ การผลิตและ

พัฒนา การสรรหา ความกาวหนาในวิชาชีพ และระบบเงินเดือนครู สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงตองมีองคความรูเกี่ยวกับ

เรื่องดังกลาวในบริบทพื้นที่ของสมาชิกกลุมประเทศอาเซียน +6 เพื่อนำมาประยุกตใชกับบริบทของประเทศไทย 

ตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย ที่กำหนดใหมีการปรับระบบการผลิตและพัฒนา

ครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

ครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพและสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที ่มีความเชี ่ยวชาญดานการสอนมาเปนผู สรางครูรุ นใหมอยางเปนระบบ  

และโครงการเจรจาความรวมมือดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเปน

เครื่องมือหนึ่งในการนำมาซึ่งความรวมมือและองคความรูใหมในการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค 

 เพื ่อเจรจาความรวมมือกับสมาชิกกลุ มประเทศอาเซียน +6 โดยนำผลลัพธ ความรู  และ

ประสบการณดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาศึกษาเปรียบเทียบ 

ประยุกตใช และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันในกลุม

ประเทศอาเซียน +6 



เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

 สงผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เดินทางไปเจรจาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน +6 จำนวน 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ  

1. ไดรับความรวมมือดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก

สมาชิกกลุมประเทศอาเซียน +6 เพื่อมาแลกเปลี่ยนความรูและพัฒนาการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ไดรับประสบการณ องคความรูใหมในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

รายงานผลการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน +6 จำนวน 1 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

มีประสบการณ องคความรูใหมในเรื ่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

1. กิจกรรมสงผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เดินทางไปเจรจาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมสมาชิกประเทศอาเซียน +6 

2. รายงานผลการเจรจาความรวมมือฯ เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. และนำผลการเจรจาฯ มาประยุกตใช 

เพ่ือพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม – กันยายน 2564 

งบประมาณ  132,000 บาท 



การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ดานยุทธศาสตร 

กลุมเปาหมายอาจไมนำผลจากการเจรจาความรวมมือฯ มาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการดำเนินงาน

ของประเทศคูเจรจากับบริบทการทำงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ดานการดำเนินการ 

บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดยังมีอยูจำนวนนอย 

ดานการเงิน 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอสำหรับสนับสนุนการเดินทางไปตางประเทศเพื่อสรางความรวมมือ

ดานระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

มาตรการและนโยบายของรัฐบาลไมเอื ้อตอการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศซึ่งมีขอบเขตใน 

การเดินทางในประเทศที่กำหนดเทาน้ัน 

การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

ตองกำหนดใหกลุมเปาหมายที่เดินทางไปเจรจาความรวมมือฯ ทำการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง 

การดำเน ินงานของประเทศคู  เจรจากับบริบทการทำงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพ ื ่อหาแนวทางในการพัฒนา 

การดำเนินงานของสำนักงาน และรายงานตอผูบริหารสำนักงาน 

ดานการดำเนินการ 

ใหผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่มีความรูความสามารถดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพรอมดวยผูแทนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได เปนฝายสนับสนุนโครงการในระยะยาว 

และควรมีการเพิ่มศักยภาพดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแกบุคลากรในสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อสนับสนุนองคกร 

ในการดำเนินโครงการในอนาคต 

ดานการเงิน 

งบประมาณควรมีความยืดหยุน และจัดผูแทนเขารวมโครงการใหสอดรับกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

เดินทางไปเจรจาความรวมมือในตางประเทศใหเปนไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล 



ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สำนักงานเลขาธิการ (กลุมนโยบายและยุทธศาสตร) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  การเจรจาจะทำใหเกิดความสัมพันธอันดีและความรวมมือในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษากับสมาชิกกลุมประเทศอาเซียน +6 รวมทั้งไดรับความรู กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติ  

ดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาประยุกตใชเพื ่อพัฒนานโยบายและ 

ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันในกลุมประเทศอาเซียน +6 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

  นำความรู  กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่ไดรับมาประยุกตใชในการพัฒนาโยบายและระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของประเทศไทย 

 



ประมาณการคาใชจาย 

1. คาทีพ่ัก  24,000  บาท 

 1.1 ระดับเช่ียวชาญขึ้นไป 4,000 บาท x 2 คน x 2 คืน  = 16,000  บาท 

 1.2 ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 2,000 บาท x 2 คน x 2 คนื  = 8,000  บาท 

2. คาพาหนะ (คาโดยสารเครื่องบินไป - กลับ)  50,000  บาท 

 2.1 ระดับเลขาธิการ 20,000 บาท x 1 คน = 20,000  บาท 

 2.2 ระดับเช่ียวชาญลงมา 10,000 บาท x 3 คน  = 30,000  บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง     31,200  บาท 

 3.1 ระดับเช่ียวชาญขึ้นไป 3,100 บาท x 2 คน x 2 วัน  = 18,600  บาท 

 3.2 ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 2,100 บาท x 2 คน x 2 วัน  = 12,600  บาท 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  26,800 บาท 

 4.1 คาหนังสือเดินทาง 1,000 บาท x 4 คน  = 4,000  บาท 

 4.2 คาพาหนะในประเทศและตางประเทศ = 19,800  บาท 

 4.3 คาของที่ระลึก  1,000 บาท x 3 ช้ิน  = 3,000  บาท 

    รวมทั้งสิน้      132,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนที ่ 1 โครงการเจรจาความรวมมือดานระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัของมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย  

เปาหมาย 

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก  “ครูสอน” เปน “โคช” 

หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบ 

การสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร 

ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง

ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื ่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที ่มี ความเชี ่ยวชาญดานการสอนมาเปนผู สราง 

ครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา ผูเรียนโดยตรง 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

เพื ่อใหสามารถบรรลุยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ในประเด็นที่ 4.3 และ 4.3.2 บุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำเปนตองมีองคความรูใหมในการพัฒนาระบบ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะองคความรูจากการศึกษาระบบ

ดังกลาวจากตางประเทศที่เปนตนแบบที่ดีจะสงผลใหบุคลากรมีความคิด ความรูใหมที่อาจนำมาประยุกตใชกับ

ระบบฯ ของประเทศไทยได ซึ่งโครงการเจรจาความรวมมือดานระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจะชวยสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับองคความรูใหมและความ

รวมมือจากตางประเทศดานดังกลาวมาพัฒนาระบบฯ ใหดียิ่งขึ้น และโครงการน้ีจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยกาวสูความเปนเลิศได 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมตอบสนอง ความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและ

มองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

เพื่อใหสามารถบรรลุยุทธศาสตรชาติดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ในประเด็นที่ 

4.5 บุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำเปนตองมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะองคความรู

จากการศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวจากตางประเทศที่เปนตนแบบที่ดี ซึ่งโครงการเจรจาความรวมมือ

ดานระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะชวยสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากร

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับองคความรูใหมและความรวมมือจากตางประเทศดานการบริหารจัดการภาครัฐมาพัฒนา

ระบบฯ ใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาอยางมีบูรณาการ มีความตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลไปสูเปาหมายที่พึงประสงค 



 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

เพื่อใหสามารถบรรลุแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู บุคลากรของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. จำเปนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะองคความรูจากการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ

ของพหุปญญาจากตางประเทศที่เปนตนแบบที่ดี ซึ่งโครงการเจรจาความรวมมือดานระบบบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะชวยสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ไดรับการองคความรูใหมดังกลาว ใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และ

เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของประเทศ 
2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา  

เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย 3 แนวทางยอย ไดแก (1) วางแผนการผลิต 

พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการเรียนรู” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะ

ยุคใหมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเปนผูเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและ

พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหมโดยใช

หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะในการจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในดานการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 

3 ที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอตอความตองการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการ

อบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผานการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไมผาน 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

 

การประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

ครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะ

ยุคใหม โดยผูที่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาตาม

เกณฑมาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย 6 แนวทางยอย 

ไดแก (1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ 

ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหนวยงาน

และบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบที ่เหมาะสม (2) จัดใหมีมาตรฐานขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ  

เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นตาของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบท

ของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน 

จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสรางการ

จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสายอาชีพ

มากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรูในการประกอบอาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพิ่มประสิทธิภาพ 

การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (4) เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการ

เรียนรูและทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบ

การสอบที่นำไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จาเปนสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู และ  

(6) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน และการจัดการศึกษา

เพื ่อพัฒนาทักษะอาชีพที ่สอดคลองกับบริบทพื ้นที่ ซึ ่งรวมถึงการบูรณาการ ความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง 

เปาหมายของแผนยอย 

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

เพื ่อใหสามารถบรรลุแผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 บุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำเปนตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 



 

 

โดยเฉพาะองคความรูจากการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาจาก

ตางประเทศที่เปนตนแบบที่ดี ซึ่งโครงการเจรจาความรวมมือดานระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาจะชวยสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดรับการองค

ความรูใหมดังกลาว ใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และเสริมสราง

ศักยภาพและความเขมแข็งของประเทศ 
 

 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สำนักงานเลขาธิการ 

6 โครงการเจรจาความรวมมือดาน

ระบบบริหารงานบคุคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

1. กิจกรรมสงผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เดินทางไปเจรจาความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในกลุมสมาชิก

ประเทศอาเซียน +6 

2. รายงานผลการเจรจาความรวมมือฯ 

เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.นำผลการเจรจาฯ 

มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนานโยบายและ

ระบบบริหารงานบุคคลของ 

ขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 

สงผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เดินทางไปเจรจาความรวมมือ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 

การบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกลุมประเทศ

อาเซียน +6 จำนวน 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 

1. ไดรับความรวมมือดาน 

การบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจากสมาชิกกลุม

ประเทศอาเซียน +6  

เพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู

และพัฒนาการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
2. ไดรับประสบการณ  

องคความรูใหมในเรื่อง 

การบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  

เชิงปริมาณ 

รายงานผลการเจรจาความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ดานการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในกลุมประเทศ

อาเซียน +6 จำนวน 1 เรื่อง 
 

เชิงคุณภาพ 

1. มีประสบการณ องคความรู

ใหมในเรื่องการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

132,000 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การใชจายงบประมาณ 132,000    

132,000 

100 % 



โครงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบคุคล 

ของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 19 (13) กำหนดให ก.ค.ศ. มีอำนาจและหนาที่ในการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรักษาความเปนธรรมและ

มาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

การบริหารงานบุคคล เพ่ือดำเนินการในเรื่องดังกลาว โดยที่ผานมา อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ไดดำเนินการกำกับ ติดตามการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ ซึ่งจาก

การตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพบวาสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางหนวยงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

 ดังน้ัน เพ่ือใหการการดำเนินการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

มีความถูกตอง ลดปญหาความผิดพลาดในการดำเนินการ จึงจำเปนตองดำเนินโครงการดังกลาว 

วัตถุประสงค 

 ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ไมนอยกวา 2 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษา ไมนอยกวา 2 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความผิดพลาดนอยลง 



กิจกรรม/วิธีดำเนนิงาน 

กิจกรรม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

2. ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 267,400 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ดานยุทธศาสตร  

การปฏิรูปการศึกษาสงผลใหนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป อาจมี  

การเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจตามมาตรา 53 

ดานการดำเนินการ 

ไมม ี

ดานการเงิน  

  ไมม ี

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

กรณีมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการของ ก.ค.ศ. ซึ่งสงผล 

ใหกระบวนการ ขั้นตอน ฯลฯ เปลี่ยนไป 

การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร  

ติดตามขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานการดำเนินการ 

ไมม ี

ดานการเงิน  

  ไมม ี

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

ศึกษา ติดตามเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  



หนวยงานรบัผิดชอบ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบรหิารงานบุคคล 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐาน เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

และการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความผิดพลาดนอยลง 

การติดตามประเมินผล 

 รายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. คาที่พัก  61,200  บาท 

   2 คืน x 850 บาท x 6 คน x 6 ครั้ง = 61,200  บาท 

2. คาพาหนะ    46,000 บาท 

 2.1 รถยนตรับจาง 600 บาท x 6 คน x 6 ครั้ง = 21,600  บาท 

 2.2 เครื่องบิน 7,500 บาท x 6 คน x 3 ครั้ง = 135,000  บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง     25,920  บาท 

   3 วัน x 240 บาท x 6 คน x 6 ครั้ง = 25,920  บาท 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  23,680 บาท 

    รวมทั้งสิน้      267,400  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



   

ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

สวนท่ี 1 โครงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 

เปาหมาย 

 2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ สอดคลองเชื่อมโยงและ 

เปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยง

กับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็น  เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูล

ขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ 

เพื ่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา  การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบ 

อยางตอเน่ือง  

4.2.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบบูรณาการ จัดใหมี

กลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั ้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และ 

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการดําเนินงานแบบบูรณาการและ 

มุงผลสัมฤทธ์ิ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตองมี 

ความโปรงใส ตรวจสอบได และเมื่อดำเนินโครงการสำเร็จ จะทำใหหนวยงานที่มีหนาที่ดำเนินการในเรื่อง

ดังกลาว เปนหนวยงานที่โปรงใส ตรวจสอบได โดยเปนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรที่กำหนดไว  

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



   

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

โครงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพื ่อดำเนินการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงานการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

แผนภูมิแกนต 

 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคล 

1 โครงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการบริหารงานบุคคล

ของข  าราชการคร ูและบ ุคลากร

ทางการศึกษา 

กิจกรรม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

เชิงปริมาณ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการ

ดำเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ไมนอยกวา 2 เร่ือง 

 

เชิงคุณภาพ 

การกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

การบริหารงานบุคคลที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน  

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ หลักเกณฑและ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

เชิงปริมาณ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมนิผลการดำเนินงาน

ดานการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ไมนอยกวา 2 เร่ือง 

 

 

เชิงคุณภาพ 

การบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความผิดพลาด

นอยลง 

 

 

 

 

267,400 

            

 
การใชจายงบประมาณ 267,400  

201,400 66,000 
 

75.38 % 24.62 % 



โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบรหิารงานบคุคลในสวนภูมิภาค 

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

มาตรา 19 (11) กำหนดให  ก.ค.ศ. มีอำนาจและหนาที่ ในการสงเสริม สนับสนุน ประสานงานใหคำปรึกษา  

แนะนำและช้ีแจงดานการบริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา และมาตรา 19 (13) กำกับ ดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรักษา 

ความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล ซึ่ ง ก.ค.ศ. ได ต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล เพ่ือดำเนินการในเรื่องดังกลาว โดยที่ผานมา  

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ไดดำเนินการกำกับ ติดตาม 

การบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ ซึ่งจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาพบวาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางหนวยงาน 

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

 ดังน้ัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และเพ่ือใหการดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และมีความเขาใจตรงกัน สงผลใหการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีมาตรฐาน รวมทั้ง

เปนการสรางเครือขายการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงจำเปนตองดำเนินการโครงการดังกลาว 

วัตถุประสงค 

  1. เสริมสรางความรู ความเขาใจในเร่ืองการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐาน มีความเปนธรรม และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 



เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสวนภูมิภาค จำนวนไมนอยกวา 5 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

 1. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู ความเขาใจในเร่ืองการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2. การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

 เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสวนภูมิภาค จำนวนไมนอยกวา 5 เรื่อง  

 เชิงคุณภาพ 

  ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในระดับมาก 

กิจกรรม/วิธกีารดำเนินงาน 

 กิจกรรม เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหกับผูปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 - ภาคกลาง งบประมาณ 472,000 บาท 

 - ภาคเหนือ งบประมาณ 545,000 บาท 

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  งบประมาณ 676,000 บาท 

 - ภาคใต  งบประมาณ 507,000 บาท 

 



 วิธีการดำเนินงาน 

 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการสัมมนาการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. จัดประชุมสัมมนาการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการ 

จั งหวัดและสำนักงานเขตพ้ื นที่ การศึ กษา โดยเชิญ ผู อำนวยการกลุ มบริหารงานบุคคลของสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยแบงการจัดเปน  

4 ภูมิภาค  

 3. สรุปและรายงานผลการประชุมฯ เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือทราบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 2,200,000 บาท  

การวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร  

การป ฏิ รูป การศึ กษ าส งผล ให น โยบายของกระทรวงศึกษ าธิการ เปลี่ ยนแปลงไป   

อาจมีการเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจตามมาตรา 53 

ดานการดำเนินการ 

การใหความสำคัญของหนวยงานในการจัดสงผูที่ เขารวมสัมมนาที่มีหนาที่ เกี่ยวของกับ 

การบริหารงานบุคคลโดยตรง 

ดานการเงิน  

  ไมม ี

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

กรณีมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการของ ก.ค.ศ. จะสงผลให

กระบวนการ ขั้นตอน ฯลฯ เปลี่ยนไป 



การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร  

ติดตามขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานการดำเนินการ 

ช้ีแจงใหหนวยงานเขาใจถึงความสำคัญในการจัดประชุมสัมมนา 

ดานการเงิน  

  ไมม ี

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

ศึกษา ติดตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

ผูรับผิดชอบโครงการ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบรหิารงานบุคคล 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

1. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.



ประมาณการคาใชจาย 

การประชุมเชงิปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) จำนวน 111 คน 

1. คาที่พัก  207,500  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 7 คน x 2 คืน  = 20,300  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 104 คน x 2 คืน  = 187,200  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   46,000 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 111 คน x 2 มื้อ = 172,050  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 111 คน x 2 มื้อ = 77,700  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 111 คน x 5 มื้อ  = 27,750  บาท 

3. คาพาหนะ    19,200  บาท 

   600 บาท x 32 คน  = 19,200  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     9,150  บาท 

  15 คน x (240 บาท x 3 วัน – 320 บาท) =   6,000  บาท 

  7 คน x (270 บาท x 3 วัน – 360 บาท) =  3,150  บาท 

5. คาวิทยากร   53,400 บาท 

 5.1 วิทยากรบรรยาย 600 บาท x 1 คน x 1 ช่ัวโมง = 600  บาท 

 5.2 วิทยากรอภิปราย 600 บาท x 5 คน x 17 ช่ัวโมง = 51,000  บาท 

 5.3 วิทยากรอภิปราย  600 บาท x 3 คน x 1 ช่ัวโมง  = 1,800  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  10,700 บาท 

    รวมทั้งสิน้      472,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



การประชุมเชงิปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) จำนวน 92 คน 

1. คาที่พัก   173,300  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 7 คน x 2 คืน   = 20,300  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 85 คน x 2 คืน   = 153,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง    142,600 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 92 คน x 2 มื้อ  = 55,200  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 92 คน x 2 มื้อ  = 64,400  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 92 คน x 5 มื้อ   = 23,000  บาท 

3. คาพาหนะ     158,400  บาท  

 3.1 รถยนตรับจาง 1,200 บาท x 22 คน   = 26,400  บาท 

 3.2 เครื่องบิน  6,000 บาท x 22 คน   = 132,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง      9,150  บาท 

  15 คน x (240 บาท x 3 วัน – 320 บาท)  =   6,000  บาท 

  7 คน x (270 บาท x 3 วัน – 360 บาท)  =  3,150  บาท 

5. คาวิทยากร    53,400 บาท 

 5.1 วิทยากรบรรยาย 600 บาท x 1 คน x 1 ช่ัวโมง  = 600  บาท 

 5.2 วิทยากรอภิปราย 600 บาท x 5 คน x 17 ช่ัวโมง  = 51,000  บาท 

 5.3 วิทยากรอภิปราย  600 บาท x 3 คน x 1 ช่ัวโมง   = 1,800  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)   8,150 บาท 

    รวมทั้งสิน้      545,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



การประชุมเชงิปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 122 คน 

1. คาที่พัก   227,300  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 7 คน x 2 คืน   = 20,300  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 115 คน x 2 คืน   = 207,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง    189,100 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 122 คน x 2 มื้อ  = 73,200  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 122 คน x 2 มื้อ  = 85,400  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 122 คน x 5 มื้อ   = 30,500  บาท 

3. คาพาหนะ     187,200  บาท  

 3.1 รถยนตรับจาง 1,200 บาท x 26 คน   = 31,200  บาท 

 3.2 เครื่องบิน  6,000 บาท x 26 คน   = 156,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง      10,750  บาท 

  19 คน x (240 บาท x 3 วัน – 320 บาท)  =   7,600  บาท 

  7 คน x (270 บาท x 3 วัน – 360 บาท)  =  3,150  บาท 

5. คาวิทยากร    53,400 บาท 

 5.1 วิทยากรบรรยาย 600 บาท x 1 คน x 1 ช่ัวโมง  = 600  บาท 

 5.2 วิทยากรอภิปราย 600 บาท x 5 คน x 17 ช่ัวโมง  = 51,000  บาท 

 5.3 วิทยากรอภิปราย  600 บาท x 3 คน x 1 ช่ัวโมง   = 1,800  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)   8,250 บาท 

    รวมทั้งสิน้      676,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



การประชุมเชงิปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 4 (ภาคใต) จำนวน 75 คน 

1. คาที่พัก   142,700  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 7 คน x 2 คืน   = 20,300  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 68 คน x 2 คืน   = 122,400  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง    112,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 75 คน x 2 มื้อ  = 45,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 75 คน x 2 มื้อ  = 52,500  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 75 คน x 4 มื้อ   = 15,000  บาท 

3. คาพาหนะ     180,000  บาท  

 3.1 รถยนตรับจาง 1,200 บาท x 25 คน   = 30,000  บาท 

 3.2 เครื่องบิน  6,000 บาท x 25 คน   = 150,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง      10,350  บาท 

  18 คน x (240 บาท x 3 วัน – 320 บาท)  =   7,200  บาท 

  7 คน x (270 บาท x 3 วัน – 360 บาท)  =  3,150  บาท 

5. คาวิทยากร    53,400 บาท 

 5.1 วิทยากรบรรยาย 600 บาท x 1 คน x 1 ช่ัวโมง  = 600  บาท 

 5.2 วิทยากรอภิปราย 600 บาท x 5 คน x 17 ช่ัวโมง  = 51,000  บาท 

 5.3 วิทยากรอภิปราย  600 บาท x 3 คน x 1 ช่ัวโมง   = 1,800  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)   8,050 บาท 

    รวมทั้งสิน้      507,000  บาท 



   

ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

สวนท่ี 1 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความตองการ 

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพ่ือ

เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกับ

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐาน มีความเปนธรรม และเปนไปในแนวทางเดียวกันจึงเห็นไดวาวัตถุประสงค

ของโครงการฯมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ และประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.5 ซึ่งวางหลักใหบุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง มีความสามารถสูง มุงมั่น 

และเปนมืออาชีพ ตอบสนองตอความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชน

ไดอยางรวดเร็ว  

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



   

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพ่ือ

เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกับ

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐาน มีความเปนธรรม และเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื ่อใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ดำเนินการใหบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด เปนธรรม และเทาเทียมกัน 

 

 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

 

แผนภูมิแกนต 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคล 

2 โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใน 

สวนภูมิภาค 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู  

ความเขาใจเกี ่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ 

ในเรื ่องการบริหารงานบุคคล

ขอ งข  า ร าชก ารค ร ู และ

บ ุ คลากรทางการศ ึ กษา 

ใหกับผู ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับ 

การบร ิหารงานบ ุคคลใน 

สวนภูมิภาค จำนวนไมนอยกวา 

5 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูปฏิบัติงานฯ ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคลฯ  

2. การดำเนินการเกี ่ยวกับ

การบริหาร งานบุคคลของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีความรูถูกตอง เปนไปตาม

กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑฯ 

เชิงปริมาณ 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ

ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหกับผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ในสวนภูมิภาค จำนวนไมนอยกวา 

5 เร่ือง 

 

เชิงคุณภาพ 

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามกฎหมายระเบียบ 

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กำหนดในระดับมาก 

 

 

 

2,200,000 

            

 
การใชจายงบประมาณ 2,200,000   

1,017,000 1.183,000 

46.23 % 53.77 % 



 

โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงานและการใหบริการงานบคุคลผานระบบดิจิทัล 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มีพันธกิจในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศ  

ปจจุบัน รัฐบาลไดมีนโยบายไทยแลนด 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงจำเปนตองมีการปฏิรูประบบราชการและขาราชการ ซึ่งเปนฟนเฟองสำคัญในการขับเคลื่อน

ตามนโยบายรัฐบาล  ดวยการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนำ

ระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนภารกิจงานตางๆ ภายในสำนักงาน ก.ค.ศ. 

1สำนักงาน ก.ค.ศ. 1มี 1บุคลากรประมาณ 300 คน และใหบริการงานดานการบริหารงานบุคคล

แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 400,000 ราย จึงตระหนักในการนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใหบริการดังกลาวและรองรับการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

2. เพ่ือบำรุงรักษาระบบดิจิทัลและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. เพ่ือช้ีแจงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล และปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย จำนวน 1 ระบบ 

2. บำรุงรักษาระบบดิจิทัลและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 รายการ 

3. มีการปรับปรุงขอมูลในระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวารอยละ 70 ของสวนราชการ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบรรจุและแตงต้ัง

บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

2. มีระบบดิจิทัลและโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และสามารถ

ใหบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 



3. สวนราชการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเขาในในระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบ

ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส สามารถใชงานระบบสารสนเทศ 

การบริหารงานบุคคล และปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี 

ความถูกตองเปนปจจุบัน 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย จำนวน 1 ระบบ 

2. บำรุงรักษาระบบดิจิทัลและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 รายการ 

3. ปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 ระเบียบ 

เชิงคุณภาพ 

1. สวนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความพึงพอใจ

ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย ในรูปแบบดิจิทัล  

2. ระบบดิจิทัลและโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล มีระยะเวลาที่สามารถใหบริการ 

ไดตามปกติตอเน่ือง  

3. สวนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความเขาใจ 

ในระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส สามารถ

ใชงานระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล และปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย งบประมาณ 887,200 บาท 

 วิธีดำเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ 

3. จัดจางเหมาบริการพัฒนาระบบ 

4. ตรวจรับการจางและติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 



กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบดิจิทัลและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

งบประมาณ 460,000 บาท 

 วิธีดำเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ 

3. จัดจางเหมาบริการ 

4. ตรวจรับการจางและติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงระเบียบทะเบียนประวัติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ฝกปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล และปรับปรุงขอมูลทะเบียน

ประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 2,876,000 บาท 

 วิธีดำเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

2. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 4,223,200 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

ไมมี 

ดานการดำเนินการ 

กรณีผูใชงานมีความตองการในระบบดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลใหระบบดิจิทัล 

ไมสามารถรองรับความตองการใหมๆ ที่เกิดขึ้น 

ดานการเงิน 

ไมมี 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

กรณีมีการปรับแกกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับระบบดิจิทัล อาจสงผลใหระบบดิจิทัลขัดหรือ 

ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 



การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

ไมมี 

ดานการดำเนินการ 

การพัฒนาระบบดิจิทัล ไดใชกระบวนการทำงานแบบ Scrum และ Agile ซึ่งเนนการสื่อสารกับ

ผูเกี่ยวของทุกฝายและปรับปรุงพัฒนาระบบงานอยูตลอด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชงาน 

ดานการเงิน 

ไมม ี

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

ผูเกี่ยวของดานระบบดิจิทัล ตองศึกษาและติดตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และ

วิเคราะห วางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงระบบดิจิทัลใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของตอไป 

ผูรับผิดชอบ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล (กลุมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

การบริหารงานบุคคล) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีระบบการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย สำหรับดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

2. มีระบบดิจิทัลและโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมาะสม และสามารถ

ใหบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

3. สวนราชการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเขาใจในระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบ

ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมีขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตองและเปนปจจุบัน ครอบคลุมทุกสวนราชการและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

1. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 

2. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย งบประมาณ 887,200 บาท 

1.1 พัฒนาซอฟตแวร 

 - ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst)  

  เงินเดือน 51,600 บาท x 2 คน x 2 เดือน 

 206,400 บาท 

= 206,400 บาท 

 - ผูพัฒนาระบบ (Programmer)  

  เงินเดือน 38,500 บาท x 2 คน x 6 เดือน 

 462,000 บาท 

= 462,000 บาท 

 - ผูทดสอบระบบ (Tester)  

  เงินเดือน 31,400 บาท x 1 คน x 2 เดือน 

 62,800 บาท 

=  62,800 บาท 

1.2 เชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 

 - เชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 

  ราคา 6,500 บาทตอเดือน x 2 หนวย x 12 เดือน 

 156,000 บาท 

= 156,000 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (core) 

 - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

 - สามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

 - ติดต้ังซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จำนวน 1 ลิขสิทธ์ิ 

 - มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 

 - มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 

 - รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบบ IPv6 

 - มีการดำเนินการสำรองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ใหบริการเชา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบดิจิทัลและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

งบประมาณ 460,000 บาท 

 2.1 บำรงุรักษาเครื่องคอมพวิเตอรแมขาย  400,000 บาท 

  -  ราคา 40,000 x 10 เครื่อง  = 400,000 บาท 

 2.2 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซตสำนกังาน ก.ค.ศ.   60,000 บาท 

  -  บำรุงรักษาเว็บไซต ราคา 3,500 x 1 ระบบ x 12 เดือน  =  60,000 บาท 

  -  ปรับปรุงเว็บไซตเพ่ือรองรับการยินยอมตามนโยบายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล และนโยบายคุกกี ้

  

=  18,000 บาท 



กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงระเบียบทะเบียนประวัติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ฝกปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล และปรับปรุงขอมูลทะเบียน

ประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 2,876,000 บาท 

   ผูแทนสวนราชการ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 25 เขต เขตละ 2 คน รวมจำนวน 50 คน 

และเจาหนาที่สำนักงาน ก.ค.ศ. 6 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 

 

 3.1 คาทีพ่ัก   107,850  บาท 

       - 3 คืน x 1,450 บาท x 1 คน  = 4,350  บาท 

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

      - 2 คืน x 900 บาท x 50 คน  = 90,000  บาท 

 3.2 คาอาหารและอาหารวาง   106,400  บาท 

      - คาอาหารกลางวัน 3 มือ้ x 300 บาท x 56 คน  = 50,400  บาท 

      - คาอาหารเย็น 2 มื้อ x 350 บาท x 56 คน  = 39,200  บาท 

      - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 6 มื้อ x 50 บาท x 56 คน  = 16,800  บาท 

 3.3 คาพาหนะ   36,000  บาท 

      - 6,000 บาท x 6 คน  = 36,000  บาท 

 3.4 คาเบี้ยเลีย้ง   3,430  บาท 

      - 7 มื้อ x 90 บาท x 1 คน  = 630  บาท 

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

 3.5 คาวิทยากร     30,600  บาท 

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

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

 3.6 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)   3,320  บาท 

 รวมทั้งสิน้   287,600  บาท 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 10 ครัง้          รวมเปนเงนิทั้งสิ้น   2,876,000  บาท 

 

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานและการใหบริการงานบุคคลผานระบบดจิิทัล 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวก

รวดเร็ว โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบ การบริหาร

จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ สวนกลาง  

สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี  

สรางประโยชนสุขแกประชาชน   

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที ่ม ีความเชื ่อมโยงระหวางหนวยงานและ 

แหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสู การวิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพื ่อการพัฒนานโยบายและ 

การใหบริการภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะตั้งแตตน 

จนจบกระบวนการ เพื่อใหสามารถติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย  

และตรวจสอบได 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

การบริหารงานและการใหบริการงานบุคคลผานระบบดิจิทัล ดวยระบบการสอบแขงขันเพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

เพ่ือใหบริการการบริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา ที่มีหนาที่ดำเนินการสรรหา บรรจุ และแตงต้ัง 

โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหรวดเร็วเปนมาตรฐานเดียวกัน ลดภาระดานการตรวจสอบขอมูล 

และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที่ 

 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 พัฒนาระบบการบริหารงานและการใหบริการงานบุคคลผานระบบดิจิทัลเชื่อมโยงและบูรณาการ 

การปฏิบัติงานของแตละภารกิจเขาดวยกัน โดยมุงผลสัมฤทธ์ิและประโยชนสวนรวม 

 

 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



แผนภูมิแกนต 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคล 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน

และการใหบริการงานบุคคลผาน

ระบบดิจิทัล 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบการสอบแขงขัน

เพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับ

ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

วิธีดำเนินงาน 

  1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และ

ขอความเห็นชอบฯ 

  2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะ

เฉพาะ และขออนุมัติฯ 

  3. จัดจางเหมาบริการพัฒนาระบบ 

  4. ตรวจรับการจางและติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

  5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

2. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบดิจิทัลและ

จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

  2.1 บำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

  2.2 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบการ

สอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงต้ังบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงครูผูชวย  

จำนวน 1 ระบบ 

2. บำรุงรักษาระบบดิจิทัล

และจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

จำนวน 2 รายการ 

3. มีการปรับปรุงขอมูลใน

ระบบทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

ไมนอยกวารอยละ 70 ของ

สวนราชการ และสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบการ

สอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงต้ังบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงครูผูชวย  

จำนวน 1 ระบบ 

2. บำรุงรักษาระบบดิจิทัล

และจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

จำนวน 2 รายการ 

3. ปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. 

วาดวยระบบทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

จำนวน 1 ระเบียบ 

 

 

 

887,200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(460,000) 

 

 

400,000 

60,000 

 

 

            



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคล 

 วิธีดำเนินงาน 

  1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และ

ขอความเห็นชอบฯ 

  2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

และขออนุมัติฯ 

  3. จัดจางเหมาบริการ 

  4. ตรวจรับการจางและติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

  5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง

ระเบียบทะเบียนประวัติขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ฝกปฏิบัติ 

การใชงานระบบสารสนเทศการบริหาร 

งานบุคคล และปรับปรุงขอมูลทะเบียน

ประวัต ิข าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา  

วิธีดำเนินงาน 

  1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

  2. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถใน

การกำกับ ติดตามตรวจสอบ 

และประเมินผลการบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครู ตำแหนง

ครูผูชวย 

2. มีระบบดิจิทัลและโครงสราง

พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่เหมาะสม และสามารถให 

บริการข าราชการคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา อยาง

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

3. สวนราชการและ สพท. 

มีความเข าในในระเบ ียบ 

ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียน 

ประวัต ิข าราชการคร ูและ

บ ุ คลากรทางการศ ึ กษา

อิเล็กทรอนิกส สามารถใช

งานระบบ และปร ับปรุง

ขอมูลทะเบียนประวัติใหมี

ความถูกตองเปนปจจุบัน 

เชิงคุณภาพ 

1. สวนราชการ สพท. และศธจ. 

มีความพึงพอใจในการกำกับ 

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขา

รับราชการเปนขาราชการครู

และบ ุคลากรทางการศ ึกษา 

ตำแหนงครูผู ช วย ในรูปแบบ

ดิจิทัล  

2. ระบบดิจิทัลและโครงสราง

พื ้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

มีระยะเวลาที่สามารถใหบริการ

ไดตามปกติตอเนื่อง  

3. สวนราชการ สวนราชการ 

สพท. และศธจ. มีความเขาใจใน

ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบ

ทะเบียนประวัติขาราชการครู

และบุคลากรทางการศ ึกษา

อิเล็กทรอนิกส สามารถใชงาน

ระบบสารสนเทศการบริหาร 

งานบุคคล และปรับปรุงขอมูล

ทะเบียนประวัติขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,876,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
การใชจายงบประมาณ 4,223,200 

1,347,200 
 

1,438,000 1,438,000 

31.90 % 34.05 % 34.05 % 



โครงการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมุงเนนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการสั่งสม 

ความชำนาญ ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง และสงเสริมใหประพฤติ 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ืองและเปนระบบ สงผลถึงคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง น้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือใหการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และการติดตามผลการย่ืนคำขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองตามหลักเกณฑ 

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จึงเห็นควรพัฒนาระบบ 

การประเมินวิทยฐานะ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ 

2. เพ่ือเชาใชโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ จำนวน 1 ระบบ 

2. เชาใชโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 รายการ 

เชิงคุณภาพ 

1. การย่ืนคำขอและการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีความถูกตองตามหลักเกณฑ และ

ติดตามคำขอไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และสามารถใหบริการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา อยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

1. มีการยื่นคำขอและประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบดิจิทัล ไมนอยกวา 

รอยละ 50 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถรองรับผูใชบริการได รอยละ 100 

ของผูใชบริการ 

เชิงคุณภาพ 

1. การยื่นคำขอและประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีความถูกตองตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถรองรับการย่ืนคำขอและประเมินใหมีและ

เลื่อนวิทยฐานะของผูใชบริการ 



กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ งบประมาณ 3,041,400 บาท 

วิธีดำเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ 

3. จัดจางเหมาบริการพัฒนาระบบ 

4. ตรวจรับการจางและติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชาใชโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล งบประมาณ 768,000 บาท 

วิธีดำเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ 

3. จัดจางเหมาบริการ 

4. ตรวจรับการจาง 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 3,809,400 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

ไมมี 

ดานการดำเนินการ 

กรณีผูใชงานมีความตองการในระบบดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลใหระบบดิจิทัล 

ไมสามารถรองรับความตองการใหมๆ ที่เกิดขึ้น 

ดานการเงิน 

ไมมี 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

กรณีมีการปรับแกกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับระบบดิจิทัล อาจสงผลใหระบบดิจิทัลขัดหรือไม

เปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 



การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

ไมมี 

ดานการดำเนินการ 

การพัฒนาระบบดิจิทัล ไดใชกระบวนการทำงานแบบ Scrum และ Agile ซึ่งเนนการสื่อสารกับ

ผูเกี่ยวของทุกฝายและปรับปรุงพัฒนาระบบงานอยูตลอด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชงาน 

ดานการเงิน 

ไมม ี

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

ผูเกี่ยวของดานระบบดิจิทัล ตองศึกษาและติดตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และ

วิเคราะห วางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงระบบดิจิทัลใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของตอไป 

ผูรับผิดชอบ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล (กลุมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

การบริหารงานบุคคล) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีระบบการประเมินวิทยฐานะ สำหรับการย่ืนคำขอ ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และสามารถใหบริการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

1. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 

2. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน



ประมาณการคาใชจาย 

รายละเอียดคาใชจายการดำเนนิโครงการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ งบประมาณ 3,809,400 บาท 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ งบประมาณ 3,041,400 บาท 

 - ผูจัดการโครงการ (Project Manager) 

  เงินเดือน 51,600 บาท x 1 คน x 8 เดือน 

 

= 

412,800 บาท 

412,800 บาท 

 - ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst)  

  เงินเดือน 51,600 บาท x 2 คน x 2 เดือน 

 

= 

206,400 บาท 

206,400 บาท 

 - ผูวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analyst) 

  เงินเดือน 51,600 บาท x 1 คน x 1 เดือน 

 

= 

51,600 บาท 

51,600 บาท 

 - ผูวิเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architect) 

  เงินเดือน 51,600 บาท x 1 คน x 1 เดือน 

 

= 

51,600 บาท 

51,600 บาท 

 - ผูวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล (Database Analyst) 

  เงินเดือน 51,600 บาท x 1 คน x 1 เดือน 

 

= 

51,600 บาท 

51,600 บาท 

 - ผูพัฒนาระบบ (Programmer)  

  เงินเดือน 38,500 บาท x 5 คน x 7 เดือน 

  เงินเดือน 38,500 บาท x 1 คน x 19 เดือน 

 

= 

= 

2,079,000 บาท 

1,347,500 บาท 

731,500 บาท 

 - ผูทดสอบระบบ (Tester)  

  เงินเดือน 31,400 บาท x 3 คน x 2 เดือน 

 

= 

188,400 บาท 

188,400 บาท 



 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชาใชโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

 2.1 เชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,500 บาทตอเดือน งบประมาณ 468,000 บาท 

 คุณลักษณะพืน้ฐาน 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (core) 

 - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

 - สามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

 - ติดต้ังซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จำนวน 1 ลิขสิทธ์ิ 

 - มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 

 - มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 

 - รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบบ IPv6 

 - มีการดำเนินการสำรองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ใหบริการเชา 

 2.2 เชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบ S3 ราคา 25,000 บาทตอเดือน งบประมาณ 300,000 บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - สามารถใหบริการจัดเก็บไฟลได 

 - มีขนาดพ้ืนที่ในการจัดเก็บไฟลไมนอยกวา 10 เทราไบต (Terabyte) 

- จัดเตรียมพ้ืนที่ Cloud Storage เพ่ือเก็บขอมูลและใชงานขอมูลไดจากทุกที่ผาน Protocol S3 ที่มี

ระบบ Encryption 

- รองรับการใชงานเก็บ Log files ไฟลเอกสาร เชน Word Excel Power Point PDF และ Image Files เปนตน 

และไฟลมัลติมีเดียไดเปนอยางนอย 

 

 - คาเชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1  

 ราคา 6,500 บาทตอเดือน x 12 หนวย x 6 เดือน 

 

= 

468,000 บาท 

468,000 บาท 

 - คาเชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบ S3  

 ราคา 25,000 บาทตอเดือน x 2 หนวย x 6 เดือน 

 

= 

300,000 บาท 

300,000 บาท 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวก

รวดเร็ว โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบ การบริหาร

จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ สวนกลาง  

สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี  

สรางประโยชนสุขแกประชาชน   

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที ่ม ีความเชื ่อมโยงระหวางหนวยงานและ 

แหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสู การวิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพื ่อการพัฒนานโยบายและ 

การใหบริการภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะตั ้งแตตน 

จนจบกระบวนการ เพื่อใหสามารถติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย  

และตรวจสอบได 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

การบริหารงานและการใหบริการงานยื่นคำขอและการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะผาน

ระบบดิจิทัลดวยระบบการประเมินวิทยฐานะ มีผูรับบริการคือ หนวยงานการศึกษาที่มีหนาที่ดำเนินการ

ประเมินวิทยฐานะ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูยื่นคำขอ ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหถูกตอง รวดเร็ว เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที่ 

 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 พัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ เพื่อใหการยื่นคำขอและการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

เปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถติดตามผลการยื่นคำขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะไดตลอดเวลา 

 

 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคล 

4 โครงการพัฒนาระบบการประเมิน

วิทยฐานะ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมิน 

วิทยฐานะ 

วิธีดำเนินงาน 

  1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และ

ขอความเห็นชอบฯ 

  2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะ

เฉพาะ และขออนุมัติฯ 

  3. จัดจางเหมาบริการพัฒนาระบบ 

  4. ตรวจรับการจางและติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

  5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาระบบการประเมิน

วิทยฐานะ จำนวน 1 ระบบ 

2. เชาใชโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 

2 รายการ 

เชิงปริมาณ 

1. มีการยื่นคำขอและประเมิน

ใหมีและเลื ่อนวิทยฐานะใน

รูปแบบดิจิทัล ไมนอยกวา

รอยละ 50 ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ระบบโครงสรางพื ้นฐาน

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ 

รองรับผูใชบริการได รอยละ 

100 ของผูใชบริการ 

 

 

3,041,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 
 

 

 

 

แผนภูมิแกนต 

 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคล 

 2. กิจกรรมเชาใชโครงสรางพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล 

  2.1 เชาใชบริการระบบ Cloud 

Server แบบที่ 1 

  2.2 เชาใชบริการระบบ Cloud 

Server แบบ S3 

วิธีดำเนินงาน 

  1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และ

ขอความเห็นชอบฯ 

  2. จัดประชุมกำหนดคุณลักษณะ

เฉพาะ และขออนุมัติฯ 

  3. จัดจางเหมาบริการ 

  4. ตรวจรับการจางและติดตาม 

ผลการดำเนินงาน 

  5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 

1. การยื ่นคำขอและการประเมิน 

ให ม ีและเล ื ่อนว ิทยฐานะ  

มีความถูกตองตามหลักเกณฑ 

และติดตามคำขอไดสะดวก 

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน

ทาง เทคโนโลย ีด ิ จ ิท ั ลที่

เ หมาะสม  และสามารถ

ใหบริการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา อยาง

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

1. การยื่นคำขอและประเมิน

ให ม ีและเล ื ่อนว ิทยฐานะ  

มีความถูกตองตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2. ระบบโครงสรางพื ้นฐาน

ท า ง เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ทั ล

สามารถรองรับการยื่นคำขอ

และประเมินใหมีและเลื ่อน

วิทยฐานะของผูใชบริการ 

(768,000) 

 

468,000 

 

300,000 

 

 

            

 
การใชจายงบประมาณ 3,809,400  

3,809,400 
  

100 % 



โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชพีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหความสำคัญกับ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่.21.และเปลี่ยนโฉม

บทบาทครูใหเปนครูยุคใหม เปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน.ปรับระบบ 

การบริหารงานบุคคลของครู.เสนทางสายอาชีพ.รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญดานการสอน 

มาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ.และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง.ซึ่งในการจะพัฒนา 

เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเช่ือมโยงกับผลสัมฤทธ์ิของ

ผูเรียน เพ่ือตอบโจทยยุทธศาสตรชาติดังกลาว.จำเปนตองมีการศึกษา.วิเคราะห.วิจัย.เพ่ือปรับปรุง พัฒนา

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาใน

วิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ซึ่งไดแก.มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการในสถาบัน 

การอาชีวศึกษา ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจาก 

การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นแลว การที่ครูหรือผูบริหารไดยายไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาอ่ืนตามความประสงค 

และเพ่ือประโยชนตอราชการก็เปนการสรางแรงจูงในการประกอบวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาอีกทางหน่ึง.ซึ่งปจจุบันยังมีปญหาในทางปฏิบัติบางประการที่ควรไดมีการปรับปรุงใหมี 

ความยืดหยุนและเอ้ือตอนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น และ

เปนไปตามมาตรา 19 (4) มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 54 และมาตรา.57.แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบ ก.ค.ศ. ไดมีมติเห็นชอบใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ย่ืนคำขอตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 13/2556 และ ก.ค.ศ. ไดพิจารณามีมติ 

เปนผูไมมีคุณสมบัติไปแลว สามารถย่ืนคำขอทบทวนคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวได  

ทำใหมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,933 ราย ย่ืนคำขอทบทวนคุณสมบัติ  

ซึ่งจำเปนตองมีการพิจารณาวิเคราะหทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้ง 1,933 ราย อีกคร้ัง จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการน้ี  

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนามาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดแก หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑและ

วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและมีความเช่ือมโยงกันมากย่ิงขึ้น 

สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดทำและพัฒนา ดังน้ี 



1..มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4..การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ

และวิธีการฯ ว 13/2556 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1..(ราง).มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ อยางนอย 1 สายงาน.. 

2. (ราง).หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทาง

ความกาวหนาในวิชาชีพฯ.อยางนอย 1 หลักเกณฑ 

3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและ

วิธีการฯ ว 13/2556 จำนวน 1,933 ราย 

เชิงคุณภาพ 

1. การจัดทำ (ราง) มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ และ (ราง).หลักเกณฑและวิธีการ

ในการบริหารงานบุคคล 

1.1 (ราง) มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 

(ราง) หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ มี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ  

1.3.กำหนดกรอบแนวทางและจัดทำ (ราง) มาตรฐานตำแหน ง มาตรฐานวิทยฐานะ  

อยางนอย 1 สายงาน  

1.4.กำหนดกรอบแนวทางและจัดทำ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคล  

อยางนอย 1 หลักเกณฑ 

1.5 สำนักงาน ก.ค.ศ..ใหความเห็นชอบ.(ราง).มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

อยางนอย 1 สายงาน และ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ.อยางนอย.1 หลักเกณฑ.เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ.ที่เกี่ยวของพิจารณา 

2. การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ

และวิธีการฯ ว 13/2556 

ดำเนินการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติแลวเสร็จ จำนวน 1,933 ราย 



ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

1..มี (ราง).มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อยางนอย 1 สายงาน. 

2. มี (ราง).หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทาง

ความกาวหนาในวิชาชีพฯ.อยางนอย 1 หลักเกณฑ  

3. การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ

และวิธีการฯ ว 13/2556 จำนวน 1,933 ราย 

เชิงคุณภาพ 

1. มีการศึกษา วิเคราะห กฎหมาย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

2. มีการรับฟงหรือระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสวนราชการ และผูที่เกี่ยวของ 

เพ่ือจัดทำ (ราง).มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ.และ.(ราง).หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคล 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ  

3. มีการรับฟงหรือระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 13/2556 

กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ (ราง) มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ และ (ราง).หลักเกณฑและ

วิธีการในการบริหารงานบุคคล 

1.1 ศกึษา วิเคราะห กฎหมาย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

1.2 จัดประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา (ราง) มาตรฐาน 

ตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (ราง).หลักเกณฑและ

วิธ ีการในการบริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ โดยเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสวนราชการ และผูที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมเพ่ือระดมหรือรับฟงความคิดเห็น 

กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 13/2556  

จัดประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 13/2556 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 2,500,000 บาท 



การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

                 ดานยุทธศาสตร 

 การปฏิรูปการศึกษาสงผลใหนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลง 

                 ดานการดำเนินการ 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน ก.ค.ศ. อาจกอให เกิด 

การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคญัในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

                 ดานการเงิน 

 การเบิกจายงบประมาณในการดำเนินการอาจไมอยูในชวงเวลาที่กำหนด 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 หากมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาหรือกฎหมายแมบทที่สำคัญตอการจัดการศึกษาจะสงผลทำใหตองมีการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให

สอดคลองกับกฎหมายใหม 

การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 ติดตามขาวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการแกไขกฎหมายวาดวยการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 ดานการดำเนินการ 

 1. ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบ ยุทธศาสตร นโยบาย และขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

การจัดทำมาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ 

 2. เตรียมการและขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนงานโครงการ 

 ดานการเงิน 

 วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และ

หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ และการเบิกจายงบประมาณ

ใหอยูในชวงระยะเวลาที่กำหนด 

                 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของใหชัดเจน ตลอดจน

ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ 



ผูรับผิดชอบโครงการ ภารกิจระบบตำแหนงและวิทยฐานะที่ 1 และ 2 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

1. การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความสอดคลองเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 

2..ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการกระตุนสงเสริมใหพัฒนาตนเอง โดยมุงเนน

ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

ติดตามประเมินผลโครงการเปนรายไตรมาส



ประมาณการคาใชจาย 

จัดประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสวนราชการ 

และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดทำมาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ/หลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 

1. (ราง) มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   จำนวน 2 คร้ัง (เปนเงิน 700,000 บาท)  

2. (ราง) หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    จำนวน 3 คร้ัง (เปนเงิน 1,050,000 บาท) 

3. การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ 

    และวิธีการฯ ว 13/2556  จำนวน 1 ครั้ง (เปนเงิน 350,000 บาท) 

 

โดยจัดประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ราง) มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา.จำนวน 2 ครั้ง จัดทำ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ครั้ง และพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ 1 จำนวนครั้ง รวมการประชุม/สัมมนาทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 

ผู เข ารวมประชุมครั ้งละ 40.คน .คาใชจายตอครั ้ง.350,000.บาท .เป นเงินทั ้งสิ ้น .2,100,000.บาท . 

โดยจำแนกออกเปนคาใชจาย (ประมาณการตอครั้ง) ดังนี้    

1)  คาเบีย้เลีย้ง (40 คน X 240 บาท X 3 วัน)        28,800  บาท 

2)  คาอาหารกลางวัน (40 คน x 300 บาท x 3 ม้ือ)        36,000  บาท 

3)  คาอาหารเย็น (40 คน x 350 บาท x 2 ม้ือ)        28,000  บาท 

4)  คาอาหารวาง (40 คน x 50 บาท x 6 ม้ือ)        12,000  บาท 

5)  คาที่พัก        88,500  บาท 

              - 15 คน x 1,450 บาท X 2 วัน   =     43,500  บาท   

              - 25 คน x 900 บาท X 2 วัน   =    45,000  บาท   

6)  คาพาหนะ      43,200   บาท 

              - 8 คน x 3,000 บาท   =   24,000   บาท 

              - 32 คน x 600 บาท   =   19,200   บาท 

7)  คาวิทยากร      87,000   บาท 

              - 1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง   =       600   บาท 

              - 2 คน x 600 บาท x 18 ช่ัวโมง   =   21,600 บาท 

              - 3 คน x 1,200 บาท x 18 ช่ัวโมง   =   64,800   บาท 

8)  คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)       26,500   บาท  

รวมทั้งสิ้น        350,000   บาท 

จัดประชุมประชุม/สัมมนา จำนวน 6 ครัง้  รวมเปนเงินทัง้สิ้น      2,100,000  บาท 



4. (ราง) หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.จำนวน 2 ครั้ง  

(เปนเงิน 400,000 บาท) 

โดยจัดประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ราง) หลักเกณฑฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ผูเขารวม

ประชุมครั้งละ 25.คน.คาใชจายตอครั้ง.200,000.บาท.เปนเงินทั้งสิ้น.400,000.บาท.โดยจำแนกออกเปน

คาใชจาย.(ประมาณการตอครั้ง).ดังนี้    

1)  คาเบ้ียเลี้ยง (25 คน X 240 บาท X 3 วัน)   18,000   บาท 

2)  คาอาหารกลางวัน (25 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)   22,500   บาท 

3)  คาอาหารเย็น (25 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)   17,500   บาท 

4)  คาอาหารวาง (25 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)     7,500   บาท 

5)  คาที่พัก   48,300   บาท 

              - 3 คน x 1,450 บาท X 2 วัน =   8,700   บาท   

              - 22 คน x 900 บาท X 2 วัน = 39,600   บาท   

6)  คาพาหนะ    22,200  บาท 

              - 3 คน x 3,000 บาท =   9,000  บาท 

              - 22 คน x 600 บาท = 13,200   บาท 

7)  คาวิทยากร    43,800  บาท 

              - 1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =      600  บาท 

              - 2 คน x 600 บาท x 12 ช่ัวโมง =  14,400  บาท 

              - 2 คน x 1,200 บาท x 12 ช่ัวโมง =  28,800  บาท 

8)  คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)    20,200   บาท  

รวมทั้งสิ้น         200,000  บาท 

จัดประชุมประชุม/สัมมนา จำนวน 2 ครัง้  รวมเปนเงินทัง้สิ้น         400,000  บาท 

 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  

เปาหมาย  

 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร  

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนน ผูเรียนใหมีทักษะ

การเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู ตลอดชีวิต การสรางความต่ืนตัวให

คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบ

การศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก  “ครูสอน” เปน “โคช” 

หรือ “ผู อํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบ 

การสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแตการดึงดูด คัดสรร 

ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเน่ือง

ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหม 

อยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 การบรรลุ เป าหมายตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย เพ่ือมุงสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปญญาและนวัตกรรมในอีก  

๒๐ ปขางหนา จําเปนตองมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ  

ซึ่งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน

ตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา จะนำบทบาทของครูตามประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย มากำหนดเปนตัวช้ีวัดความกาวหนาในวิชาชีพ เชน การเปลี่ยนบทบาทครูจาก “ครูสอน”

เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” โดยการออกแบบและกำหนดหลักเกณฑใหครูทําหนาที่กระตุน 

สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู  ออกแบบกิจกรรมและ 

สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ

ของผูเรียนและกำหนดใหครูไดพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอยางตอเน่ือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และ

มีวิธีการวัดผลงานของครูจากผลการพัฒนาและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย  

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร  

4. ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง  

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมการปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ  

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม  



การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

การบรรลุ เป าหมายตามยุทธศาสตรชาติ ด านการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ โดยใหบุคลากรภาครัฐเปนคนดี คนเกง ยึดหลักประเด็นคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จะพิจารณาจากการเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ สามารถสรางแรงจูงใจ 

ในการทํางานและพัฒนาขีดความสามารถของครูรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการปรับเปลี่ยน

แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการ

การทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืน โดยกำหนดเง่ือนไขและตัวช้ีวัดการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาไวในหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ 

  

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร ละทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิต 

2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู เพ่ือมุงเนน

ใหคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด

และความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น โดยการพัฒนามาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จะเปนกลไกสำคัญ และเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ทำใหการดำเนินการใน 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความคลองตัวและเปนการสรางเสนทาง

ความกาวหนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน รวมทั้งสนับสนุนการปรับเปลี่ยน

บทบาทครูใหทันสมัย และสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการการศึกษาไทย  

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 

1).วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการเรียนรู” 

2).ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแตการดึงดูด คัดสรรผูที่มีความสามารถสูงเขามาเปนครู 

3).สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเน่ือง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน 

สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืนๆ 

เปาหมายของแผนยอย 

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือมุงเนนใหคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู 

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยการพัฒนามาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑและวิธีการประเมิน

วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จะเปนเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน เหมาะสม เปนธรรม และเปนเสนทางความกาวหนาใหกับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถบรรจุและแตงต้ังผูมีความรูความสามารถ เขาสูตำแหนง 

ไดเหมาะสมกับบาทบาทและหนาที่ และเปนกลไกสำคัญที่สงเสริมการปรับเปลี่ยนบาทบาทของ “ครู” ใหเปน

ครูยุคใหม ซึ่งเปนบุคลากรคนสำคัญที่มีบทบาทตอระบบการศึกษาที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายให 

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตได 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

เปาหมาย 

ระดับยุทธศาสตรที่ 2 

แนวทางการพัฒนาที่  

3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให 

ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้ งกฎหมาย กฎ ระเบียบให  

เกิดการแขงขันที่ เปนธรรม เพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยาง 

เทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดย  

3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน 

มากขึ้นระหวางพ้ืนที่ โดย  

(1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งมาตรการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจน 

เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  

(2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจระบบตำแหนงและวทิยฐานะที ่1 และ 2 

1 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนา 

ในวชิาชพีของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   1. มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐาน 

วิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   2. หลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   3. หลักเกณฑและวิธีการยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4. การพิจารณาทบทวนคุณสมบัตขิอง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 13/2556 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

   1. ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และขอมูล

สารสนเทศที่เก่ียวของ 

   2. จัดประชุมสัมมนา/ประชมุเชิง

ปฏิบัติการหรือรับฟงความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนา (ราง) มาตรฐานตำแหนงและ

มาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และ (ราง) 

หลักเกณฑและวิธีการในการบรหิารงาน

บุคคลที่เก่ียวของกับการพัฒนาเสนทาง

ความกาวหนาในวิชาชีพฯ    

เชิงปริมาณ 

1. (ราง) มาตรฐานตำแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะฯ 

อยางนอย 1 สายงาน 

2. (ราง) หลักเกณฑและ

วิธีการในการบริหาร 

งานบุคคลฯ อยางนอย  

1 หลักเกณฑ 

3. การพิจารณาทบทวน

คุณสมบัติฯ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการฯ ว 13/2556 

จำนวน 1,933 ราย 

 

เชิงปริมาณ 

1. มี (ราง) มาตรฐาน

ตำแหนงและมาตรฐาน 

วิทยฐานะฯ อยางนอย  

1 สายงาน 

2. มี (ราง) หลักเกณฑและ

วิธีการในการบริหาร 

งานบุคคลฯ อยางนอย  

1 หลักเกณฑ 

3. มีการพิจารณาทบทวน

คุณสมบัติฯ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการฯ ว 13/2556 

จำนวน 1,933 ราย 

  2,500,000             



โครงการพัฒนาระบบตำแหนง กรอบอัตรากำลัง และระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการ 

บริหารงานบคุคลของตำแหนงบคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

มาตรา 19 (2) และ (4) กำหนดให ก.ค.ศ. มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดเกณฑอัตรากำลังของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอำนาจ รวมทั้งพัฒนา

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล มาตรา 41 กำหนดวาตำแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงานการศึกษาใด จำนวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สืบเน่ืองจาก ก.ค.ศ. ไดกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด  

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/31 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา จำนวน 225 เขต ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  

ซึ่งเปนกรอบอัตรากำลังที่ใชในระยะแรก และใหมีการติดตามการใชกรอบอัตรากำลัง พบปญหาวาการกำหนด

กรอบอัตรากำลังไมสอดคลองกับภาระงานที่แทจริง เชน กรอบอัตรากำลังในกลุมสงเสริมการศึกษา  

ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนดตามจำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบ ไมไดคำนึงถึงโรงเรียนเอกชน 

นอกระบบ บางจังหวัดมีจำนวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวนมากและมีโรงเรียนนานาชาติดวย  

ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเหมือนกันโรงเรียนเอกชน 

ในระบบ เปนตน การกำหนดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดใหมี

หนวยตรวจสอบภายใน ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมข้ึนไป จึงมีความจำเปนตองปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง การกำหนดกรอบอัตรากำลังของ

หนวยงานการศึกษาที่ต้ังใหม เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานที่แทจริง ตามบริบทของหนวยงานน้ัน ๆ และ 

การปรับปรุงโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาธิการที่จะเปลี่ยนแปลงไป และรองรับยุทธศาสตรชาติและ

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา สำหรับการกำหนดและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล พบปญหาวาบางหลักเกณฑฯ ที่มอบอำนาจให กศจ. เปนผูพิจารณา แตคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจงหวัด (กศจ.) ยังมีปญหาในการพิจารณา จึงมีเรื่องหารือมายัง ก.ค.ศ. เชน การพิจารณา 

เรื่อง รับโอนพนักงานสวนทองถิ่น เร่ือง การเลื่อนและแตงต้ัง เปนตน ดังน้ัน จึงจำเปนตองดำเนินการกำหนด

ตำแหนงและกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงานของหนวยงานการศึกษา พรอมทั้ง จัดทำหลักเกณฑและ

วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือให 

สวนราชการหรือหนวยงานการศึกษาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และเปนมาตรฐานเดียวกัน 



วัตถุประสงค 

 1 . เพ่ือกำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลังของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ใหเหมาะสมกับภาระงานของหนวยงานการศึกษา 

2. เพ่ือกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหมีความเหมาะสมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักการกระจายอำนาจ 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ  

 1. พิจารณากำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลังของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ไมนอยกวา 2 หนวยงานการศึกษา  

 2. ไดระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ไมนอยกวา 2 ระเบียบ/หลักเกณฑ 

เชิงคุณภาพ 

  1 . การกำหนดตำแหนง กรอบอัตรากำลัง มีความเหมาะสมกับภาระงานของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

 2. ระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) มีความเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนหนวยงานศึกษาที่ไดรับพิจารณาการกำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลังของตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ไมนอยกวา 2 หนวยงานการศึกษา 

  2. จำนวนหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ไมนอยกวา 2 ระเบียบ/หลักเกณฑ 

เชิงคุณภาพ 

 1. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลและขอสนเทศตาง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ก.ค.ศ. 

และ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ และปญหาขอรองเรียนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 2. ทบทวนวรรณกรรมในการวางรูปแบบการกำหนดตำแหนง กรอบอัตรากำลัง และ

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการกำหนดตำแหนง กรอบอัตรากำลัง และหลักเกณฑ    

และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ รวมประชุม

ระดมความคิดเห็น 



 

กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 

กิจกรรมที่ 1 การกำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลังของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษา งบประมาณ 500,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   

 วิธีดำเนินการ  

  1. การศึกษา วิเคราะห เอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือกำหนดตำแหนง กรอบอัตรากำลัง 

รวมทั้ง เพ่ือจัดทำหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   

  2. จัดทำรางการกำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลัง และหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ         

การบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำการกำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลัง และ

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

   4. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณา 

   5. นำเสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา 

   6. ประกาศใช 

ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม  2563  –  30 กันยายน 2564 

งบประมาณ   1,000,000 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร  

1. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ   

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการศึกษา  

สงผลกระทบตอนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ทำใหโครงการอาจหยุดชะงัก ดำเนินการ

ลาชา หรือถูกระงับ ยกเลิก 

ดานการดำเนินการ  

บุคลากรมีการโอนยายบอย สงผลใหขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูงาน 

ดานการเงิน 

บุคลากรขาดความรูเกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจายงบประมาณ และพัสดุ 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกฎหมายแมบทตางๆ ทำใหกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ

ที่ใชอยูอาจมีความลาสมัยหรือไมสอดคลองกับกฎหมายแมบท 



การบริหารความเสี่ยง  

ดานยุทธศาสตร 

ติดตามขาวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานการดำเนินการ 

1. ตองรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนสำหรับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง และหลักเกณฑและ

วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร         

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหสมบูรณและทันสมัย 

2. ใหความรูในการปฏิบัติงาน สรางความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจใหบุคลากร 

ดานการเงิน 

ผูรับผิดชอบดานการเงิน ใหความรูและคำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณและพัสดุ 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยูเสมอ 

ผูรับผิดชอบ     ภารกิจนโยบายและระบบตำแหนงบุคลากรทางการศึกษา 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ  

 การกำหนดตำแหน งและกรอบ อัตรากำลั งของตำแหน งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) และหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากร          

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีความสอดคลองกับกฎหมาย ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

ดานการศึกษา นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรขับเคลื่อน

การศึกษาไทย การศึกษายกกำลังสอง  

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการโครงการเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมท่ี 1 การกำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลังของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

ในหนวยงานการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  68,500  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 5 คน x 2 คืน  = 14,500  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 30 คน x 2 คืน  = 54,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   66,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 35 คน x 3 มื้อ = 31,500  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 35 คน x 2 มื้อ = 24,500  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 35 คน x 6 มื้อ  = 10,500  บาท 

3. คาพาหนะ    49,000  บาท 

 3.1 ผูบริหาร/เจาหนาทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ.  600 บาท x 15 คน  = 9,000  บาท 

 3.2 ผูเขารวมประชุม   2,000 บาท x 20 คน = 40,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     25,650  บาท 

 4.1 ผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒ ิ  270 บาท x 5 คน x 3 มื้อ = 4,050  บาท 

 4.2 เจาหนาทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ. 240 บาท x 10 คน x 3 มื้อ = 7,200  บาท 

 4.3 ผูเขารวมประชุม  240 บาท x 20 คน x 3 มื้อ  = 14,400  บาท 

5. คาวิทยากร   24,600 บาท 

 5.1 วิทยากรบรรยาย/อภิปราย    600 บาท x 3 คน x 3 ช่ัวโมง  = 5,400  บาท 

 5.2 วิทยากรกลุม  600 บาท x 4 คน x 8 ช่ัวโมง = 19,200  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  15,750 บาท 

    รวมทั้งสิน้      250,000  บาท 

จัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง   รวมเปนเงินทัง้สิ้น      500,000 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 2 คร้ัง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  68,500  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 5 คน x 2 คืน  = 14,500  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 30 คน x 2 คืน  = 54,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   66,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 35 คน x 3 มื้อ = 31,500  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 35 คน x 2 มื้อ = 24,500  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 35 คน x 6 มื้อ  = 10,500  บาท 

3. คาพาหนะ    49,000  บาท 

 3.1 ผูบริหาร/เจาหนาทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ.  600 บาท x 15 คน  = 9,000  บาท 

 3.2 ผูเขารวมประชุม   2,000 บาท x 20 คน = 40,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     25,650  บาท 

 4.1 ผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒ ิ  270 บาท x 5 คน x 3 มื้อ = 4,050  บาท 

 4.2 เจาหนาทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ. 240 บาท x 10 คน x 3 มื้อ = 7,200  บาท 

 4.3 ผูเขารวมประชุม  240 บาท x 20 คน x 3 มื้อ  = 14,400  บาท 

5. คาวิทยากร   24,600 บาท 

 5.1 วิทยากรบรรยาย/อภิปราย    600 บาท x 3 คน x 3 ช่ัวโมง  = 5,400  บาท 

 5.2 วิทยากรกลุม  600 บาท x 4 คน x 8 ช่ัวโมง = 19,200  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  15,750 บาท 

    รวมทั้งสิน้      250,000  บาท 

จัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง   รวมเปนเงินทัง้สิ้น      500,000 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



 

ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

สวนท่ี 1 ชื่อโครงการพัฒนาระบบตำแหนง กรอบอัตรากำลัง และระเบียบ/หลักเกณฑและ 

 วิธีการบริหารงานบคุคลของตำแหนงบคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา 

ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

กำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลังของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  

ใหเหมาะสมกับภาระงานของหนวยงานการศึกษา และกำหนดมาตรฐานตำแหนงและจัดกลุ มตำแหนง  

ใหครอบคลุมทุกสายงาน รวมทั้งการกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหมีความเหมาะสมเปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอำนาจ 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติ) 



 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใช 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

กำหนดตำแหนงและกรอบอัตรากำลังของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  

ใหเหมาะสมกับภาระงานของหนวยงานการศึกษา และกำหนดมาตรฐานตำแหนงและจัดกลุ มตำแหนง  

ใหครอบคลุมทุกสายงาน รวมทั้งการกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหมีความเหมาะสมเปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอำนาจ       

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

บุคลากรภาครัฐถือเปนปจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาประเทศ  

ใหประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่ตองดำเนินการตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดและให

อำนาจไวเพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดานตาง ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนา

ประเทศ ตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ดังนั้น ในการสรางและพัฒนาใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมทั้งความรู 

ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติใหประสบผลสำเร็จ ภาครัฐ

จาเปนตองทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ตลอดจน

ออกแบบและปรับปรุง การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนำ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติ

หนาที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ  

กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมีความพรอมใน

การปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อสวนรวม เพื่อประโยชนในการใหบริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพแกประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

เปาหมายของแผนยอย 

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

ดำเนินการการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

เพื ่อใหสวนราชการหรือหนวยงานการศึกษาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจระบบตำแหนงและวทิยฐานะที ่1 และ 2 

1 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนา 

ในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    3. จัดประชมุสัมมนา/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ

ของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ 

วิธีการฯ ว 13/2556 

เชิงคุณภาพ 

1. สำนักงาน ก.ค.ศ. ให 

ความเห็นชอบ (ราง) 

มาตรฐานตำแหนงและ

มาตรฐานวิทยฐานะฯ  

อยางนอย 1 สายงาน และ 

(ราง) หลักเกณฑและวิธีการ

ในการบริหารงานบุคคลฯ  

อยางนอย 1 หลักเกณฑ  

เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ  

ที่เก่ียวของพิจารณา    

2. ดำเนนิการพิจารณา 

ทบทวนคุณสมบัติแลวเสร็จ 

จำนวน 1,933 ราย 

เชิงคุณภาพ 

1. มีการศึกษา วิเคราะห

กฎหมาย นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการและ

ขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของ 

2. มีการรับฟงหรือระดม

ความคิดเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิผูแทนสวน

ราชการ และผูที่เก่ียวของ 

เพ่ือจัดทำ (ราง) มาตรฐาน

ตำแหนงและมาตรฐาน 

วิทยฐานะฯ และ (ราง) 

หลักเกณฑและวิธีการใน 

การบริหารงานบุคคลฯ 

3. มีการรับฟงหรือระดม

ความคิดเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

ทบทวนคุณสมบัติตาม  

ว 13/2556 

 

  2,500,000             

 
การใชจายงบประมาณ   2,500,000 

825,000 575,000 575,000 525,000 

33 % 23 % 23 % 21 % 



โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการบริหารงานบคุคลของตำแหนงบคุลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม   

มาตรา 19 (2) กำหนดให ก.ค.ศ. กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดเกณฑอัตรากำลังของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหนงของหนวยงานการศึกษา ประกอบกับ

ก.ค.ศ. ไดกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/31    

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเปนกรอบอัตรากำลังที่ใชในระยะแรก และจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   

รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันกับความเหมาะสมของกรอบอัตรากำลังของตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ซึ่งมีผูแทนของสวนราชการและหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาใหความเห็นแลว ซึ่งยังได

ขอมูลไมครอบคลุมทุกกลุม/หนวยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            

จึงเห็นควรลงพ้ืนที่จริงเพ่ือรับฟงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและในสำนักงาน        

เขตพ้ืนที่การศึกษาอีกครั้งหน่ึง เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหเหมาะสมกับหนาที่         

ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและภาระงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือไดขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหเหมาะสมกับหนาที่  

ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และภาระงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตอไป 

 



เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ไดลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงขอมูลและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไมนอยกวา 2 ครั้ง 

2. ไดผลการรับฟงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร           

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีความเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและภาระงาน

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนครั้งที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไมนอยกวา 2 ครั้ง 

2. รายงานผลการรับฟงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

มีขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน       

เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบ 

ปริมาณงานและภาระงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร             

ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) งบประมาณ 24,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงและเก็บขอมูลและเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่

แทจริงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณ 276,000 บาท 

 วิธีดำเนินการ 

 1. ต้ังคณะทำงานทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 2. ประชุมคณะทำงานทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร          

ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

  3. ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 4. รายงานผลการรับฟงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2563  –  30 กันยายน 2564 

งบประมาณ   300,000  บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  

1. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ   

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการศึกษา 

สงผลกระทบตอนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ทำใหโครงการอาจหยุดชะงัก ดำเนินการ

ลาชา หรือถูกระงับ ยกเลิก 

ความเสี่ยงดานการดำเนินการ  

บุคลากรมีการโอนยายบอย สงผลใหขาดความตอเน่ือง ในการปฏิบัติงานและการเรียนรูงาน 

ความเสี่ยงดานการเงิน 

บุคลากรขาดความรูเกี่ยวกับวิธีการในการเบิกจายงบประมาณ และพัสดุ 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกฎหมายแมบทตางๆ ทำใหกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ

ที่ใชอยูอาจมีความลาสมัยหรือไมสอดคลองกับกฎหมายแมบท 



การบริหารความเสี่ยง  

ดานยุทธศาสตร 

ติดตามขาวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานการดำเนินการ 

1. ตองรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนสำหรับการวิเคราะหกรอบอัตรากำลังของหนวยงาน

การศึกษาและการจัดทำหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหสมบูรณและทันสมัย 

2. ใหความรูในการปฏิบัติงาน สรางความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจใหบุคลากร 

ดานการเงิน 

ผูรับผิดชอบดานการเงิน ใหความรูและคำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณและพัสดุ 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยูเสมอ 

ผูรับผิดชอบ    ภารกิจนโยบายและระบบตำแหนงบุคลากรทางการศึกษา 

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การดำเนินการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ในสวนราชการและหนวยงานการศึกษา มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนไปตามเจตนารมณ

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 4 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

1. คาอาหารและอาหารวาง   1,100  บาท 

 อาหารวางและเครื่องด่ืม  22 คน x 50 บาท  = 1,100  บาท 

2. คาพาหนะ    3,000  บาท 

   3 คน x 1,000 บาท  = 3,000  บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง     240  บาท 

   1 คน x 240 บาท =   240  บาท 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  1,660  บาท 

    รวมทั้งสิน้         6,000  บาท 

จัดประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง   รวมเปนเงนิทัง้สิ้น        24,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงและเก็บขอมูลและเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แทจริงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 4 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 276,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  14,000  บาท 

 1.1 ผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒ ิ 1 คน x 2,500 บาท x 2 คืน  = 5,000  บาท 

 1.2 เจาหนาทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ.  5 คน x 900 บาท x 2 คืน  = 9,000  บาท 

2. คาพาหนะ    42,000  บาท 

   6 คน x 7,000 บาท  = 42,000  บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง     2,940  บาท 

 1.1 ผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒ ิ 1 คน x 270 บาท x 2 วัน  = 540  บาท 

 1.2 เจาหนาทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ.  5 คน x 240 บาท x 2 วัน  = 2,400  บาท  

4. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  10,060 บาท 

    รวมทั้งสิน้       69,000  บาท 

ลงพืน้ที่ฯ จำนวน 4 ครั้ง   รวมเปนเงนิทัง้สิ้น      276,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



 

ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากร  

 ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

สวนท่ี 2  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดบั ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) มีความเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและภาระงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติ) 



 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใช 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

การกำกับ ติดตาม ผลการจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง และการใชหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน

ของสวนราชการหรือหนวยงานการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณ และดำเนินการถูกตอง มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว  

มีมาตรฐาน และเปนธรรม       

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

บุคลากรภาครัฐถือเปนปจจัยสำคัญที ่สุดในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาประเทศ  

ใหประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่ตองดำเนินการตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดและใหอำนาจไว

เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดานตาง ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ  

ตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ดังนั้น ในการสรางและพัฒนาใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมทั้งความรู ความสามารถ 

กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติใหประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจาเปนตองทบทวน 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุง การบริหาร

และพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนำ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัยและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพ 

โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมีความพรอมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อสวนรวม  

เพื่อประโยชนในการใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแกประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถของบุคลากร

ภาครัฐทุกคน 

เปาหมายของแผนยอย 

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื ่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจ ิตสํานึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

ดำเนินการกำกับ ติดตาม การบริหารงานบุคคลของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

เพื่อใหสวนราชการหรือหนวยงานการศึกษาปฏิบัติงานเปนไปตามเจตนารมณ และดำเนินการถูกตอง มีประสิทธิภาพ  

มีความคลองตัว มีมาตรฐาน และเปนธรรม 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



แผนภูมิแกนต 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหนงบคุลากรทางการศึกษา 

1 โครงการพัฒนาระบบตำแหนง กรอบ

อัตรากำลัง และระเบียบ/หลักเกณฑ

และวิธีการบริหารงานบุคคลของ

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. (2) 

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำการกำหนดตำแหนงและกรอบ

อัตรากำลังของตำแหนงบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

และ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา 38 ค. (2) นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

วิสามัญที่เก่ียวของและ ก.ค.ศ. 

พิจารณาเพ่ือประกาศใช 

   1) จัดทำ (ราง) การกำหนดตำแหนง

และกรอบอัตรากำลังของตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษา 

   2) จัดทำ (ราง) หลักเกณฑและ

วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) 

เชิงปริมาณ 

1. พิจารณากำหนดตำแหนง

และกรอบอัตรากำลังของ

ตำแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 

ค. (2) ไมนอยกวา 2 

หนวยงานการศึกษา  

 2. ไดระเบียบ/หลักเกณฑ

และวิธีการเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล ตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2)  

ไมนอยกวา 2 ระเบียบ/

หลักเกณฑ 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนหนวยงานศึกษาที่

ไดรับพิจารณาการกำหนด

ตำแหนงและกรอบ

อัตรากำลังของตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2)  

ไมนอยกวา 2 หนวยงาน

การศึกษา 

2. จำนวนหลักเกณฑและ

วิธีการเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล ตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ไม

นอยกวา 2 ระเบียบ/

หลักเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000 

 

 

 

500,000 

            

 
การใชจายงบประมาณ   1,000,000  

500,000 500,000 
 

50 % 50 % 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหนงบคุลากรทางการศึกษา 

2 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

ระบบบริหารงานบคุคลของตำแหนง

บุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 

38 ค. (2) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม 

ผลการดำเนินการจัดบุคลากรลงกรอบ

อัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ.  

กำหนด และการใชหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค. (2) 

- คร้ังที่ 1 

- คร้ังที่ 2      

 

เชิงปริมาณ 

1. ไดลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟง

ขอมูลและเก็บขอมูลเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานและภาระงาน

ที่แทจริงของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 

ค. (2) ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ไมนอยกวา 2 คร้ัง 

2. ไดผลการรับฟงขอมูล

เก่ียวกับการปฏิบัติงานและ

ภาระงานที่แทจริงของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา จำนวน 1 เร่ือง 

เชิงปริมาณ 

1.จำนวนคร้ังที่ลงพ้ืนที่เพ่ือ

รับฟงและเก็บขอมูลเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานและภาระงาน

ท่ีแทจริงของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 

ค. (2) ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ไมนอยกวา 2 คร้ัง 

2. รายงานผลการรับฟง

ขอมูลเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานและภาระงานที่

แทจริงของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 

ค. (2) ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จำนวน 1 เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,000 

150,000 

            

 
การใชจายงบประมาณ 300,000 

150,000 150,000 
  

50 % 50 % 



 

โครงการการปรับปรุงเกณฑอัตรากำลงัขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 19 กำหนดให ก.ค.ศ. มีอำนาจและหนาที่ในการเสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

นโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดนโยบาย 

วางแผน และกำหนดเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอปรกับแผนปฏิรูปการศึกษาไทย 

สูความเลิศที่จะพลิกโฉมการศึกษาไทยใหเปนการศึกษายกกำลังสอง คือ การศึกษาที่มีความยืดหยุน เทาทัน

บริบทภายนอก ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สามารถพัฒนาทุนมนุษยของประเทศที่ตอบโจทยความตองการของ

สังคมและตลาดได โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคคลสูความเปนเลิศตามบริบทในแบบฉบับของตนเอง 

 เน่ืองจากที่ผานมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริหารอัตรากำลังขาราชการครู   

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใตกรอบอัตรากำลังในสถานศึกษา   

ตามเกณฑอัตรากำลัง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1305/466 - 467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 ซึ่ง

เปนเกณฑอัตรากำลังสำหรับโรงเรียนทั้งในพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่พิเศษ แตในสภาพความเปนจริงมีโรงเรียน 

ที่มีความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตรและวัฒนธรรม โดยพบวา สถานศึกษามีอัตรากำลังครูทั้งที่ 

ต่ำกวาเกณฑ พอดีเกณฑ และเกินเกณฑ หากพิจารณาใหละเอียดแลว เห็นวา สวนใหญโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่มี นักเรียน 120 คนลงมา มี อัตรากำลังเกินเกณฑ แตมีครูไมครบช้ันเรียน ในสัดสวนรอยละ 50.45 

ของสถานศึกษาทั้งหมด 29,755 โรง (ขอมูล ณ 10 มิ.ย. 62) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงประสบปญหาการบริหารจัดการช้ันเรียนในสถานศึกษาดังกลาว ไมสามารถบริหารอัตรากำลังใหครบช้ันเรียน

ไดเน่ืองจากไมเปนไปตามเกณฑอัตรากำลังที่  ก.ค.ศ. กำหนด ทำใหไมสามารถยกระดับคุณภาพผูเรียน 

ใหเปนไปตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได ประกอบกับบริบทของการจัดการศึกษา 

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณบานเมืองที่มุงเนนการปฏิรูปการศึกษา จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑ

อัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ใหมีความสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือปรับปรุงเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับนโยบาย   

การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 



เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 เกณฑ 

 เชิงคุณภาพ 

 เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคลองกับบริบทในปจจุบันและเปนเครื่องมือในการจัดอัตรากำลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม  

ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

 เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 เกณฑ 

 เชิงคุณภาพ 

 หนวยงานการศึกษา/สถานศึกษามีอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม

ตามบริบทสภาพแวดลอม สอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ        

กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา (ราง) เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ

436,200 บาท 

 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาขอมูลภาคสนาม งบประมาณ 143,800 บาท    

 วิธีดำเนินงาน 

 1. ศึกษา รวบรวมเอกสาร ขอมูล เพ่ือนำมาวิเคราะห รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทำ

เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ิมเติม 

 2. เสนอ (ราง) เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวของ และ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 3. กรณี ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบ 

  3.1 จัดทำคูมือเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3.2 ประชุมช้ีแจงเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



 4. กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมเห็นชอบ 

  4.1 ศึกษา รวบรวมเอกสาร ขอมูล เพ่ือนำมาวิเคราะห รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 

การจัดทำเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ิมเติม 

  4.2 เก็บขอมูลภาคสนาม 

  4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา (ราง) เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4.4 เสนอ (ราง) เกณฑ อัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวของ หรือ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ  580,000 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 การปรับเปลี่ ยนยุทธศาสตร ในการบริหารงานหรือปรับเปลี่ ยนผู บริหาร ซึ่ งส งผลต อนโยบาย 

ในการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

 ดานการดำเนินงาน 

 นโยบายในการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการอาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลตอ 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

 ดานการเงิน 

 อาจถูกปรับลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 อาจมีการปรับแกพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอการดำเนินงาน 

ตามโครงการ 

การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แนวทางการบริหารและนโยบายการบริหารของ

กระทรวงที่สงผลกระทบตอการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว 

 ดานการดำเนินการ 

 นำเสนอตอที่ประชุมผูบริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

 ดานการเงิน 

 ช้ีแจงเหตุผลความจำเปน 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 ปรับและทบทวนแผนการดำเนินโครงการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของ 



ผูรับผิดชอบ ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (กลุมพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในทุกเขตพ้ืนที่ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น        

ทำใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ สงผลตอคุณภาพโดยรวมของประเทศ 

 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนำอัตราไปใชบริหารจัดการจัดสรรให

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูไดเปนธรรมและ

ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ 

 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตรากำลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอที่จะสรางและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มี

ศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไดตามเปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติ 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา (ราง) เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 2 ครั้ง รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 436,200 บาท 

1. คาที่พัก  50,500  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 10 คน x 1 คืน  = 14,500  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 20 คน x 1 คืน  = 18,000  บาท 

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

2. คาอาหารและอาหารวาง   46,000 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 2 มื้อ = 24,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 40 คน x 1 มื้อ = 14,000  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 40 คน x 4 มื้อ  = 8,000  บาท 

3. คาพาหนะ    92,000  บาท 

   30 คน x 1,200 บาท  = 36,000  บาท 

   10 คน x 5,600 บาท = 56,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     9,900  บาท 

   10 คน x 3 มื้อ x 90 บาท =   2,700  บาท 

   30 คน x 3 มื้อ x 80 บาท =  7,200  บาท 

5. คาวิทยากร   16,200 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =       600 บาท 

   3 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง =  3,600  บาท 

   2 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง = 4,800  บาท 

   4 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง =    7,200  บาท  

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  3,500 บาท 

    รวมทั้งสิน้      218,100  บาท 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 2 ครั้ง  รวมเปนเงินทัง้สิ้น      436,200 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 

 

 

 



กิจกรรมที่ 2 ศึกษาขอมูลภาคสนาม จำนวน 2 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 143,800 บาท 

1. คาที่พัก  12,800  บาท 

 1.1 คาที่พักเหมาจาย 1,200 บาท x 2 คน x 2 คืน  = 4,800  บาท 

 1.2 คาที่พักเหมาจาย  800 บาท x 5 คน x 2 คืน  = 18,000  บาท 

2. คาพาหนะ    50,400 บาท 

 2.1 คาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3,000 บาท x 7 คน x 2 เที่ยว = 24,000  บาท 

 2.2 คารถยนตรับจาง 600 บาท x 7 คน x 2 เที่ยว = 14,000  บาท 

 

3. คาเบี้ยเลี้ยง     5,220  บาท 

   2 คน x 3 มื้อ x 90 บาท x 3 วัน =   1,620  บาท 

   5 คน x 3 มื้อ x 80 บาท x 3 วัน =  3,600  บาท 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  3,480 บาท 

    รวมทั้งสิ้น        71,900 บาท 

ศึกษาขอมูลภาคสนาม จำนวน 2 ครั้ง  รวมเปนเงินทัง้สิ้น      143,800 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนที ่ 1 โครงการปรับปรุงเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

สวนท่ี 2  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เปาหมาย 

 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

 4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความ ยืดหยุนคลองตัว

ใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูไปกับ การเสริมสรางประสิทธิภาพ

และคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผน กําลังคน รูปแบบการจางงาน 

การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิด การหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากร

คุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวน ตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมทั้งทบทวนและ

ปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม  มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 มีเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ส ังก ัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับสภาพและบริบทการจัดการศึกษาในปจจุบัน โดยให

ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและงบประมาณอยางคุมคา มีการวางแผนกำลังคน และ

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

รูปแบบการจางงานที่เหมาะสม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหมีอัตรากำลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และมีอัตราสวน

ครูตอนักเรียนที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา พรอมปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

2.1 ภาครัฐมีว ัฒนธรรมการทำงานที ่ม ุ งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองตอ 

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงใหม สามารถสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยตอบสนองตอความตองการของ

สถานศึกษาในการจัดใหมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

เหมาะสมกับขนาดโรงเรียนและจำนวนนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทาง

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ    

2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง 

เปาหมายของแผนยอย 

4.5 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  

มีความสามารถสูง และเปนมืออาชีพ 

4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

การปรับปรุงเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำใหไดเกณฑอัตรากำลังฯ ที่สามารถกำหนดอัตรากำลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสมกับความตองการของสถานศึกษา เปนไปตามบริบทและสภาพแวดลอมของ

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน มีการกลไกบริหารทรัพยากรมนุษยอยางยืดหยุน คลองตัว ควบคูไปกับ 

การพัฒนารูปแบบการจางงานของบุคลากรในสถานศึกษา  

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที ่

 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงใหม สามารถชวยใหสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

สามารถแกไขหรือลดปญหาการมีครูไมครบชั้นหรือไมครบตามสาขาวิชาเอก รวมถึงการขาดบุคลากรสนับสนุน

ในสายงานตาง ๆ ได เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณ นักเรียนไดรับการสอน

และการดูแลอยางทั่วถึง เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนใหสามารถรับมือไดกับ

ความเปลี่ยนแปลงและการใชชีวิตในศตวรรษที่ 21   

 แผนยอยของแผนแมบทฯ 

 3.1 แผนยอยการปฏิรปูกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

แนวทางการพัฒนา 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 

 เปาหมายของแผนยอย 

 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำมาใชเปนมาตรฐานในการกำหนดอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีจำนวนครูที่ครบช้ัน ครบวิชา สามารถจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนได

ครบทุกชวงชั้น ทุกวิชา ทำใหการเรียนรูของนักเรียนมีความตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของการเพิ่มทักษะ

และการเขาถึงการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21   



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

1 โครงการปรับปรุงเกณฑอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- จัดทำ (ราง) เกณฑอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   1) ศึกษา รวบรวมเอกสาร ขอมูล 

เพ่ือนำมาวิเคราะหรวมทั้งศึกษา

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดทำเกณฑ 

อัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

   2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พิจารณา (ราง) เกณฑอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   3) ศึกษาขอมูลภาคสนาม ที่มี

นักเรียนต้ังแต 119 คนลงมา 

   4) ศึกษาขอมูลภาคสนาม ที่มี

นักเรียนต้ังแต 120 คนขึ้นไป 

      

 

เชิงปริมาณ 

เกณฑอัตรากำลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จำนวน 1 เกณฑ 

เชิงคุณภาพ 

เกณฑอัตรากำลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ

สอดคลองกับบริบทใน

ปจจุบันและเปนเคร่ืองมือใน

การจัดอัตรากำลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดอยางเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 

เกณฑอัตรากำลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จำนวน 1 เกณฑ 

เชิงคุณภาพ 

หนวยงานการศึกษา/

สถานศึกษามีอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่เหมาะสม

ตามบริบทสภาพแวดลอม 

สอดคลองกับนโยบายการ

บริหารจัดการเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ        

 

 

 

 

580,000 

            



 
 
 

แผนภูมิแกนต 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

    5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พิจารณา (ราง) เกณฑอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

   6) เสนอ (ราง) เกณฑอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ที่เก่ียวของและ 

ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
การใชจายงบประมาณ 580,000 

230,000 120,000 230,000 
 

40 % 20 % 40 % 



โครงการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการคร ู

หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีอำนาจหนาที่ที่สำคัญประการหน่ึง 

คือ การเสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 

ไดกำหนดใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู อาจารย ใหไดผูมีจิตวิญญาณ

ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตรที่  2 ไดกำหนดเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสราง 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีจุดเนนใหมีการวางแผน   

การใชอัตรากำลังครู และหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน    

แสดงใหเห็นถึงทิศทางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองให

ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนใหเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการกำลังคนที่แทจริงและ

ความสามารถของสถาบันการอุดมศึกษาในการสรางคนคุณภาพใหตอบโจทยการพัฒนาประเทศ  

 ปญหาระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครูในปจจุบันมีสาเหตุที่หลากหลาย อาทิ การผลิตครู 

สถาบันอุดมศึกษาเปดหลักสูตรวิชาชีพครูมากเกินความจำเปน  บางแหงเปดสอนกอนที่หลักสูตร 

จะไดรับการรับรอง สถาบันผลิตครูมีมาตรฐานตางกันมาก เน่ืองจากมีจำนวนมาก หลักสูตรของสถาบันผลิต

ไมไดเนนการบูรณาการของสมรรถนะการสอนใหม ๆ และคุณลักษณะความเปนครู เชน จิตวิญญาณความเปนครู 

การสรรหาครู จะตองสรรหาครูที่มีสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู และตรงตามสาขาวิชาที่จำเปนหรือ

ขาดแคลน การพัฒนาครู จะตองมีกระบวนการพัฒนาครูอยางตอเน่ือง และทุกระดับ เพ่ือใหเกิดความรู  

ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะตองนำมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูใหสูงขึ้น 

 จากปญหาในการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครูดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึง

กำหนดใหมีแผนปฏิรูปการศึกษาไทยสูความเปนเลิศที่จะพลิกโฉมการศึกษาไทยใหเปนการศึกษายกกำลังสอง 

โดยพรอมจะรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือสรางทุนมนุษยที่มีความเปนเลิศในแบบฉบับของแตละบุคคล โดยอาศัย

วิธีการ “ปลดล็อก” สรางกลไขขับเคลื่อนการศึกษารวมกับทุกภาคสวน นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม 

จับมือเปนรูปธรรม เกิดการทำงานรวมกันงายขึ้น ลดขอจำกัดของกระบวนการตาง ๆ “ปรับเปลี่ยน” จัดหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาความกาวหนาของนักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา ตลอดเสนทางการเรียนรูและอาชีพ  

เพ่ือความเปนเลิศตามแบบฉบับของตนเอง ปรับเปลี่ยนระบบการเขาสูตำแหนงตาง ๆ ในดานการศึกษาดวย

การคัดคนเกงเขามาเปนครู เพราะเมื่อครูเกงก็จะสอนนักเรียนใหเกงได “เปดกวาง” ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา โดยตอยอดจากมาตรฐานดานคุณภาพเพ่ือนำพาโรงเรียนสูความเปนเลิศ  ตามบริบทแวดลอม และ

นำพาวิทยาลัยเพ่ือความเปนเลิศและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือยกกำลังสองการศึกษาไทยสูความเปนเลิศ 
 



วัตถุประสงค 
เพ่ือติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา 

และพัฒนาขาราชการครูของสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 

 ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และ

พัฒนาขาราชการครูของสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมในความรับผิดชอบ

ของสวนราชการหรือหนวยงาน 

  เชิงคุณภาพ 

 สวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการบูรณาการ

ระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู  

ตัวชี้วัด 

   เชิงปริมาณ 

 ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และ

พัฒนาขาราชการครูของสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา รอยละ 80 ของกิจกรรมในความรับผิดชอบ

ของสวนราชการหรือหนวยงาน 

  เชิงคุณภาพ 

สวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการบูรณาการ

ระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู 

กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 

 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการบูรณาการ

ระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู งบประมาณ 200,000 บาท 

 วิธีดำเนินงาน 

  1. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบ 

การผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครูเพ่ือใหการดำเนินการสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

   2. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบ 

การผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู 

  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการบูรณาการระบบ

การผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู 

  4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต 

สรรหา และพัฒนาขาราชการครูเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ  200,000 บาท 



การวิเคราะหความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร  

 อาจมีการปรับเปลี่ ยนยุทธศาสตร ในการบริหารงานหรือนโยบายในการดำเนินการ ซึ่ งส งผลตอ 

การดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

 ดานการดำเนินการ 

 นโยบายของกระทรวงศึกษา หรือนโยบายของสำนักงาน ก.ค.ศ. อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลตอ 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงที่กำหนดไว 

 ดานการเงิน 

 อาจถูกปรับลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 อาจมีการปรับแกพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอการดำเนินงาน 

ตามโครงการ 
 

การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แนวทางการบริหารและนโยบาย การบริหารของ

กระทรวงที่สงผลกระทบตอการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว 

 ดานการดำเนินการ 

 นำเสนอตอที่ประชุมผูบริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

 ดานการเงิน 

 ช้ีแจงเหตุผลความจำเปน  

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 ปรับและทบทวนแผนการดำเนินโครงการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบโครงการ ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (กลุมพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 นโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู นำไปสู

การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 



ประมาณการคาใชจาย 

1. คาที่พัก  50,500  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 10 คน x 1 คืน  = 14,500 บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 20 คน x 1 คืน  = 18,000  บาท 

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

2. คาอาหารและอาหารวาง   46,000 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 2 มื้อ = 24,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 40 คน x 1 มื้อ = 14,000  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 40 คน x 4 มื้อ  = 8,000  บาท 

3. คาพาหนะ    70,000  บาท 

   35 คน x 1,200 บาท  = 42,000  บาท 

   5 คน x 5,600 บาท = 28,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     9,900  บาท 

   10 คน x 270 บาท =   2,700  บาท 

   30 คน x 240 บาท =  7,200  บาท 

5. คาวิทยากร   19,800 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =       600 บาท 

   3 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง =  3,600  บาท 

   2 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง = 4,800  บาท 

   6 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง =    10,800  บาท  

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  3,800 บาท 

    รวมทั้งสิน้      200,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 

 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย  

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร  

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม  

4.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

นโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครูนำไปสูการสราง

ขาราชการครูที่มีคุณภาพอยางเปนระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิตบัณฑิต การสรรหาบุคคลเขารับการบรรจุเปน

ขาราชการครู และการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะขาราชการครูอยางตอเนื ่อง รวมถึงการวางแผนการใช 

อัตรากำลังครู เพื่อใหไดขาราชการครูที ่มีองคความรู มีศักยภาพและความสามารถในการเปนครูคุณภาพและ 

เปนครูย ุคใหม ที ่สามารถจัดการเรียนการสอนใหผู เร ียนไดอยางเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอมใน 

ยุคศตวรรษที่ 21 ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาการเรียนรูเพ่ือพัฒนาประเทศอยางแทจริง 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนของสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาประยุกตใช 

 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 นโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผล ิต สรรหา และพัฒนาข าราชการคร ูเปน 

การรวมมือกันระหวางกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครู 

เพ่ือรวมกันกำหนดมาตรการและนโยบายใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยการนำขอมูลขนาดใหญหรือ Big Data มาวิเคราะหพรอมทั้งจัดทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือชวย

ใหการวิเคราะหขอมูลและแนวโนมความตองการดานบุคลากรครูในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหการกำหนดนโยบายใน

การผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครูเปนไปอยางชัดเจน สามารถตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา

การศึกษาไดตรงจุดมากขึ้น สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

  



 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

นโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครูทำใหไดมาซึ่ง

ขาราชการครูที่มีองคความรู มีศักยภาพและความสามารถในการเปนครูคุณภาพและเปนครูยุคใหมที่สามารถ

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดอยางเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอมในยุคศตวรรษที่ 21 ตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนาการเรียนรูเพ่ือพัฒนาประเทศอยางแทจริงและเปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุน

และสงเสริมใหผูเรียนเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพในการดำรงตนทามกลางความเปลี่ยนแปลง

ในยุคศตวรรษที่ 21 ได 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

3.1 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา  

2. เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม  

3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 

เปาหมายของแผนยอย 

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

นโยบายและมาตรการในการบูรณาการระบบการผลิต สรรหา และพัฒนาขาราชการครูใหความสำคัญกับ

การสรรหาผูมีความสามารถสูงเขามาเปนครู โดยตองมีทักษะที่เหมาะสมกับการเปนครูยุคใหม อาทิ การมีทักษะ

ดานดิจิทัล ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขาราชการครูจะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและ

ตอเนื ่อง รวมถึงมีอัตรากำลังครูที ่เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการศึกษาในทุกระดับชั ้น ในสถานศึกษา 

ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการถายทอดองคความรูและทักษะตาง ๆ ที่จำเปนในยุคศตวรรษที่ 21 อยางมีคุณภาพ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

2 โครงการบูรณาการระบบการผลิต 

สรรหา และพัฒนาขาราชการคร ู

     1) ประสานขอมูลเก่ียวกับความ

ตองการครู รวมทั้งแลกเปล่ียน

ผลงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากับสถาบันฝายผลิต 

และหนวยงานผูใชครู 

     2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการใน

การบูรณาการระบบการผลิต สรรหา 

และพัฒนาขาราชการครู 

     3) สรุปผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายฯ 

     4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม

นโยบายและมาตรการในการบูรณาการ 

ระบบการผลิต สรรหา และพัฒนา

ขาราชการครู 

     5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายและมาตรการในการบูรณา

การระบบการผลิต สรรหา และพัฒนา 

ขาราชการครูเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เชิงปริมาณ 

ติดตามการดำเนินการ

ขับเคล่ือนนโยบายและ

มาตรการในการบูรณาการ

ระบบการผลิต สรรหา  

และพัฒนาขาราชการครูของ

สวนราชการหรือหนวยงานที่

เก่ียวของ ไมนอยกวา  

รอยละ 80 ของกิจกรรมใน

ความรับผิดชอบของสวน

ราชการหรือหนวยงาน 

เชิงคุณภาพ 

สวนราชการหรือหนวยงาน 

ที่เก่ียวของไดดำเนินการ

ขับเคล่ือนนโยบายและ

มาตรการในการบูรณาการ

ระบบการผลิต สรรหา  

และพัฒนาขาราชการครู 

เชิงปริมาณ 

ติดตามการดำเนินการ

ขับเคล่ือนนโยบายและ

มาตรการในการบูรณาการ

ระบบการผลิต สรรหา และ

พัฒนาขาราชการครูของสวน

ราชการหรือหนวยงานที่

เก่ียวของ ไมนอยกวา  

รอยละ 80 ของกิจกรรมใน

ความรับผิดชอบของสวน

ราชการหรือหนวยงาน 

เชิงคุณภาพ 

สวนราชการหรือหนวยงาน 

ที่เก่ียวของไดดำเนินการ

ขับเคล่ือนนโยบายและ

มาตรการในการบูรณาการ

ระบบการผลิต สรรหา และ

พัฒนาขาราชการครู 

200,000             

 
การใชจายงบประมาณ 200,000  

100,000 
 

100,000 

50 % 50 % 



 

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบริหารงานบุคคลของขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาใหกับผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด (กศจ.) 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข

เพ่ิมเติม กำหนดใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปในรูปองคคณะ  

ซึ่งมีการบริหารจัดการจากสวนกลาง และกระจายอำนาจลงไปสูจังหวัดใหกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการที่มีความคลองตัวและการมีสวนรวม 

ของภาคสวนตาง ๆ  

 จากการที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีอำนาจหนาที่ 

ในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการกำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ

และวิธีการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสำนักงาน ก.ค.ศ. ทำหนาที่เปน

เจาหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. น้ัน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงตองทำหนาที่ในการสรางความรู

ความเขาใจและประสานการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ไปยัง 

สวนราชการและองคคณะที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน  

สรางความเปนธรรม สนองตอบตอนโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรู ความเขาใจเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สวนราชการและเครือขายที่ เกี่ยวของ  

ใหมีความเขมแข็ง และปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเครือขายการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใหมีความเขมแข็งและปฏิบัติงานไดอยางประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  ประชุมสัมมนาผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไมนอยกวา  

1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 

  ผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหสามารถนำไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ 
  ประชุมสัมมนาผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไมนอยกวา  

1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 

  ผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหสามารถนำไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

 กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

งบประมาณ 618,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 618,000 บาท  

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ดานยุทธศาสตร    

   อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร แนวทางการบริหาร และนโยบายการบริหารของกระทรวง  

ซึ่งสงผลกระทบตอการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว 

  ดานการการดำเนินการ   

   อาจมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร หรือบุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลกระทบตอ 

การดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว 

  ดานการเงิน   

   การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร แนวทางการบริหาร โครงสรางหนวยงาน หรือผูบริหาร อาจมี

ผลกระทบตอการตัดสินใจในการอนุมัติโครงการ จำนวนบุคคลที่เขารวมโครงการ ซึ่งมีผลกระทบกับจำนวนเงิน

ในการใชจายงบประมาณ 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ    

   อาจมีความเสี่ยงดานการดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบหากมีการกำหนดระเบียบ 

ปฏิบัติใหม 

การบริหารความเสี่ยง 

  ดานยุทธศาสตร    

   อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แนวทางการบริหาร และนโยบาย

การบริหารของกระทรวง ที่สงผลกระทบตอการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว 

  ดานการการดำเนินการ   

   อาจมีการระดมบุคลากรภายในภารกิจ หรือของหนวยงานมาชวยดำเนินการให เพ่ือไมให

สงผลกระทบตอการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว   



 

   ดานการเงิน   

   ตองมีการช้ีแจงทำความเขาถึงเหตุผลความจำเปน และใหความรูแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว 

   ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ   

   ใหความรูแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ใหมีความรูกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใหม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  สำนักงาน ก.ค.ศ. ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล กลุมองคกรบริหารงานบุคคล 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การติดตามประเมินผลและรายงาน 

  ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ดำเนินการวิเคราะห สรุปผลการดำเนินงาน 

รายงานตอสำนักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. เพ่ือทราบและประกอบการพิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ



 

ประมาณการคาใชจาย 

 1. คาทีพ่ัก 177,000 บาท 

  1.1 หองพักเด่ียว 30 คน x 1,450 บาท x 2 คืน = 87,000 บาท 

  1.2 หองพักคู  50 คน x 900 บาท x 2 คืน  =  90,000 บาท 

 2. คาอาหารและเครื่องด่ืม 144,000 บาท 

  2.1 คาอาหารกลางวัน 

    80 คน x 300 บาท x 3 มื้อ  =        72,000 บาท 

  2.2 คาอาหารเย็น 

    80 คน x 300 บาท x 2 มื้อ  = 48,000 บาท 

  2.3 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

    80 คน x 50 บาท x 6 มื้อ   = 24,000 บาท 

 3. คาพาหนะเดินทาง 196,000 บาท 

  3.1 คาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

    20 คน x 5,000 บาท   = 100,000 บาท 

  3.2 คารถยนตรับจาง 

    80 คน x 1,200 บาท    = 96,000 บาท 

 4. คาเบี้ยเลี้ยง       60,300 บาท 

    30 คน x 270 บาท 9 มื้อ   = 24,300 บาท 

    50 คน x 80 บาท x 9 มื้อ   =  36,000 บาท 

 5. คาวิทยากร       30,600 บาท 

    3 คน x 600 บาท x 17 ช่ัวโมง  = 30,600 บาท 

 6. คาวัสดุและคานำ้มันเชื้อเพลิง     10,100 บาท 

       รวมทั้งสิน้ =       618,000 บาท 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบริหารงานบุคคลของขาราชการคร ู

             และบุคลากรทางการศึกษาใหกับผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย  

2.1 ภาคร ัฐม ีว ัฒนธรรมการทํางานที ่ม ุ  งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชนส วนรวม ตอบสนอง  

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา 

ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน การทุจริต ภาครัฐ

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสราง

วัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึก

และคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอาย ตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน 

ใหภาคีองคกรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง 

ใหขอมูล  แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับ 

ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

การพัฒนาและเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหกับผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 มีความเปนมืออาชีพ เปนทั้งผูนำทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย

และยุทธศาสตร ในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต 

โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐให

เกิดขึ ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ทุกรูปแบบ และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางประโยชนบุคคล

และประโยชนสวนรวม 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

สามารถสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผู แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือใหสามารถนำไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

แนวทางการพัฒนา  

 เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง  

โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบ

บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ 

สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตาแหนงของบุคลากรภาครัฐตาม

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกัน การแทรกแซงและการใชดุลยพินิจ 

โดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ 

รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูป

ตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน  

โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาคาตอบแทน และสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน 

เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมให

เกิดความเหลื่อมลาของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ 

 พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวให

ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อใหบริการประชาชน

และอานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการ

เปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืน 

ไดอยางเปนรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงาน 

ตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทาที่ถูกตอง คำนึงถึง

ประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐ

ที่กลายืดหยัดในการกระทาที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เปาหมายของแผนยอย 

4.5 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  

มีความสามารถสูง และเปนมืออาชีพ ขอยอย 

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา

ตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

สามารถสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผ ู แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือใหสามารถนำไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

3 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหกับผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ในคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด 

กิจกรรมที่ ประชุมสัมมนาผูแทน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด                                          

   1) แตงต้ังคณะทำงาน 

   2) ขออนุมัติโครงการ 

   3) ติดตอประสานงาน 

   4) จัดประชุม 

   5) สรุปผล 

เชิงปริมาณ 

ประชุมสัมมนาผูแทน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ใน

คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.)  

อยางนอย 1 คร้ัง 

เชิงคุณภาพ 

ผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน

คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) มีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับกฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑและ

วิธีการ การบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหสามารถนำไป

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ 

ประชุมสัมมนาผูแทน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ใน

คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) อยางนอย 1 

คร้ัง  

เชิงคุณภาพ 

ผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ในคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) มีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับกฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑและ

วิธีการ การบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหสามารถนำไป

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

618,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
การใชจายงบประมาณ 618,000    

618,000 

100 % 



โครงการพัฒนาระบบการสรรหาขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การกำหนดและพัฒนา หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม  

กำหนดให ก.ค.ศ. มีอำนาจและหนาที่ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐาน 

การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยกำหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาใหกับทุกสวนราชการที่อยูภายใตพระราชบัญญั ติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคในการสรรหาขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถมาปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ

อยางแทจริง ตามแผนการปฏิรูปการศึกษาไทยสูความเปนเลิศ ทั้งน้ีการดำเนินการดังกลาวยังสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561–2580 ที่กำหนดวา บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เปาหมายที่ 5 ที่กำหนดวา ระบบบริหาร 

งานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ และเสริมให

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดำเนินการบนพ้ืนฐานของความถูกตอง เปนธรรม 

และเปนมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะของสถานศึกษาที่กำหนด 

ขึ้นใหม สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงจำเปนตองกำหนดและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหสามารถสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สอดคลองกับบริบทและคุณลักษณะของสถานศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือกำหนดและพัฒนาระเบียบและหลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของสถานศึกษา และการพัฒนาพ้ืนที่อยางแทจริง 



เปาหมาย  

 เชิงปริมาณ 

 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ยกเวนตำแหนงบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)) ไมนอยกวา 2 ระเบียบ/หลักเกณฑ ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

 เชิงคุณภาพ 

  1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเหมาะสม 

สามารถนำมาใชสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ 

  จำนวนระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไมนอยกวา 2 ระเบียบ/หลักเกณฑ 

  เชิงคุณภาพ 

  1. สวนราชการ หรือหนวยงานการศึกษาสามารถนำหลักเกณฑและวิธีการไปปฏิบัติไดถูกตอง 

  2. ขอรองเรียน รองทุกข และขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ลดนอยลง 

  3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด มีคุณภาพตรงตามความตองการ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

 1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหกฎหมายที่ เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ  

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2.  จัดประชุมเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3. เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวของ และ ก.ค.ศ.   

 4. แจงเวียนสวนราชการและและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

 5. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ หรือแนวปฏิบัติของการสรรหาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 402,000 บาท  



การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ดานยุทธศาสตร   

อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการบริหารงานหรือนโยบายในการดำเนินการ ซึ่งสงผลตอ

การดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

ดานการปฏิบัติงาน 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือนโยบายของสำนักงาน ก.ค.ศ. อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลตอ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

ดานการเงิน 

อาจถูกปรับลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

อาจมีการปรับแกพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอการดำเนินงาน

ตามโครงการ 

การบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือลดความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน ควรมีการกำหนดแผนงาน/โครงการใหมีความยืดหยุน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (กลุมสรรหาและคุณวุฒิ) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับ

บริบทของแตละสวนราชการ 

 2. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสม 

ชัดเจน สามารถนำไปใชดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในตำแหนงตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ปญหาการฟองรองหรือรองเรียนอันเปนผลมาจากการดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดลดลง 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

  รายงานผลการดำเนินการเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 



กิจกรรมที่ 2 การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 37 วรรคสอง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 33 วรรคสอง กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบกับ 

พระราชบัญญติัระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 53 วรรคสอง กำหนดใหมี

คณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทำหนาที่คัดเลือกบุคคลที่

สมควรไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามจำนวน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

   ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามขอกฎหมาย และใหไดขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาที่สมควรไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเลขานุการของ ก.ค.ศ. จึงตอง

ดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

วัตถุประสงค 

   เพ่ือดำเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถ 

ที่จะพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ มีสมรรถนะทางการบริหารที่จะเปนผูนำทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีบุคลิกเหมาะสม และมีภาวะผูนำใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  มีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไมนอยกวา 1 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ 

  1. คณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 53 

วรรคสอง เห็นชอบใหดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2. ผูเขารับการสรรหามีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  



ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ 

  1. จำนวนการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไมนอยกวา 1 ครั้ง 

  2. จำนวนผูไดรับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ครบตามจำนวนตำแหนงวางที่ประกาศรับสมัคร 

  เชิงคุณภาพ 

  การดำเนินการสรรหาเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่   

ก.ค.ศ. กำหนด   

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

 1. เสนอคณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให

ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือก 

 2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3. เตรียมดำเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

  4. ดำเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและ

แตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

  5. ประมวลผลการทดสอบและประกาศผลการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงต้ังให

ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา/มัธยมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

งบประมาณ  2,200,000 บาท  



การวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร 

อาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการบริหารงานหรือนโยบายในการดำเนินการ ซึ่งสงผลตอ

การดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

ดานการปฏิบัติงาน 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือนโยบายของสำนักงาน ก.ค.ศ. อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลตอ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว 

ดานการเงิน 

อาจถูกปรับลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

อาจมีการปรับแกพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอการดำเนินงาน

ตามโครงการ 

การบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือลดความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน ควรมีการกำหนดแผนงาน/โครงการใหมีความยืดหยุน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (กลุมสรรหาและคุณวุฒิ) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  

ที่ไดรับการแตงต้ัง เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมกับตำแหนง เปนไปตาม

วัตถุประสงคของการสรรหา และสามารถปฏิบัติงานเปนผูนำทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 

     รายงานผลการดำเนินการเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 การกำหนดและพัฒนา หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คาใชจายการจัดประชุมเพ่ือกำหนดและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 3 ครั้ง เปนเงินทั้งสิ้น 402,000 บาท 

1. คาที่พัก  30,300  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 6 คน x 1 คืน  = 8,700  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 24 คน x 1 คืน  = 21,600  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   34,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 30 คน x 2 มื้อ = 18,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 30 คน x 1 มื้อ = 10,500  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 30 คน x 4 มื้อ  = 6,000  บาท 

3. คาพาหนะ    38,400  บาท 

   6 คน x 4,000 บาท  = 24,000  บาท 

   24 คน x 600 บาท = 14,400  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     7,380  บาท 

   6 คน x 3 มื้อ x 90 บาท =   1,620  บาท 

   24 คน x 3 มื้อ x 80 บาท =  5,760  บาท 

5. คาวิทยากร   20,400 บาท 

 5.1 คาวิทยากรบรรยายพิเศษ 600 บาท x 1 คน x 2 ช่ัวโมง  = 1,200  บาท 

 5.2 คาวิทยากรบรรยาย/กลุม 600 บาท x 4 คน x 8 ช่ัวโมง  = 19,200  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  3,020 บาท 

    รวมทั้งสิน้      134,000  บาท 

จัดประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง   รวมเปนเงินทัง้สิ้น      402,000 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 2 การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

1. การดำเนินการเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 331,000 บาท  

  1.1  คาอาหารทำการนอกเวลา  280,800 บาท 

    -  เตรียมการรับสมัคร/รับสมัคร 

     20 คน x 30 วันทำการ x 200 บาท = 120,000 บาท 

     20 คน x 6 วันหยุดราชการ x 420 บาท = 50,400 บาท 

    - ตรวจสอบคุณสมบัติ 

     20 คน x 15 วันทำการ x 200 บาท = 60,000 บาท 

      20 คน x 6 วันหยุดราชการ x 420 บาท = 50,400 บาท 

  1.2 คาวัสดุที่เก่ียวของกับการรบัสมัคร การสอบขอเขยีน 50,200 บาท 

     การสัมภาษณ การประชาสัมพันธ และอ่ืน ๆ = 50,200 บาท 

2. ดำเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแตงต้ังให 

ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

จำนวน 1,865,000 บาท 

2.1 จางสถาบนัอุดมศึกษาออกขอสอบการสอบขอเขียน 

ประเมินสมรรถนะทางการบริหารและประมวลผลการทดสอบ  1,500,000 บาท 

2.2 การสอบขอเขยีน  280,000 บาท 

     - คาใชสถานศึกษาทำการทดสอบ 1 วัน = 50,000 บาท 

     (คาน้ำ-ไฟฟา-คาขนโตะเกาอ้ี)  

    - คาตอบแทนเจาหนาที่ดำเนินการสอบ จำนวน 210 คน = 84,000 บาท 

     210 คน x 400 บาท       

    - คาพาหนะ 210 คน (ไป-กลบั) = 126,000 บาท 

     210 คน x 600 บาท 

    - คาอาหารทำการนอกเวลาในการประมวลผลสอบขอเขียน = 20,000 บาท 

     20 คน x 5 วัน x 200 บาท 

  



2.3 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง สัมภาษณวิสัยทัศน 

 และความเหมาะสมกับตำแหนง       85,000 บาท 

    - คาตอบแทนกรรมการสอบสมัภาษณ = 1,000 บาท 

  5 บาท x ผูเขาสอบ 40 คน x กรรมการ 5 คน/ชุด 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืมของกรรมการ   = 10,000 บาท 

      สอบสัมภาษณ/กรรมการกลาง 40 คน x 50 บาท x 5 วัน   

    - คาอาหารกลางวันของกรรมการสอบสัมภาษณ/กรรมการกลาง = 24,000 บาท 

     40 คน x 120 บาท x 5 วัน 

    - คาหองประชุมเพ่ือการสัมภาษณ 5 วัน x 10,000 บาท = 50,000 บาท 

3. ประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 

    - คาอาหารทำการนอกเวลา 20 คน x 1 วัน x 200 บาท = 4,000 บาท 
 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

กิจกรรมที่ 1 การกำหนดและพัฒนา หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณ 402,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  

งบประมาณ 2,200,000 บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 2,602,000  บาท 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

โครงการพัฒนาระบบการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สวนท่ี 1  กิจกรรมที่ 1 การกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี            

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560                           

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย 

 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนน ผูเรียนใหมี

ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม  การเปลี่ยนบทบาทครู  

การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู  ตลอดชีวิต การสราง 

ความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง ของประเทศไทยในภูมิภาค

เอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู  โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ 

การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก  “ครูสอน” เปน “โคช” 

หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบ 

การสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร 

ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง

ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื ่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี ความเช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหม

อยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา ผูเรียนโดยตรง 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 โดยการพ ัฒนาล ักเกณฑในการสรรหาคร ู เพ ื ่อให ได บ ุคคลท ี ่ม ีความรู  ความสามารถส ูงและ 

มีความเชี ่ยวชาญดานการสอน เนนการมีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล สามารถถายทอด 

องคความรูใหกับผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจไดอยางมีคุณภาพ จนผูเรียนสามารถคิดไดอยางเปนระบบ และ

สามารถถายทอดกับผูอื ่นใหเกิดการเรียนรูได โดยครูมีหนาที่เปนผูอำนวยการเรียนรูที่คอยทำหนาที่กระตุน  

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรม

การเรียนรูใหผูเรียน ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการ 

ในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา 

ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน การทุจริต 

ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ 

โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐ 

ใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอาย ตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ทุกรูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

ภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล  แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับ ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 การกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใน

การสรรหาคนดี คนเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ  

ที่สามารถปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อใหมีกําลังคน 

ที ่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงไปตามสภาวการณและบริบท  

มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดบุคคล 

ที่มีวิสัยทัศนในการปฏิบัติราชการ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการ 

การทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนของราชการเปนสำคัญ



 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายที ่

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู 

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

การกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ตองบุคคลที่มีความรูความสามารถ และทักษะที่

จำเปนตอการเขาสูศตวรรษที่ 21 โดยการกำหนดใหมีการสรรหาบุคคลที่จะมาเปนครู ดวยวิธีการปฏิบัติการสอน

ตามกลุมสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งมีการคัดกรองในเรื่องทักษะภาษาไทย ภาษอังกฤษ เทคโนโลยี

นวัตกรรมการเรียนรู ตลอดจนความสามารในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรม สามารถ

บริหารจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทและสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปได

อยางมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อใหไดครูที่มีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อยางแทจริง เพื่อสงผลให

ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และพรอมที่จะเปนทรัพยากรในศตวรรษที่ 21  

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 

เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม(3) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู

อยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม 

โดยผู ที ่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผู เชี ่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เปาหมายของแผนยอย 

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น  

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

การกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกำหนด

หลักสูตรในการสอบแขงขันสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุงเนนใหได

ครูที่มีทักษะดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปน

ระบบดวยวิธีการสอบที่เปนปรนัยและการสอบปฏิบัติการสอนจริง นอกจากนี้เพื่อใหบุคคลที่จะมาเปนครูมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เมื่อจะเขาสูตำแหนงครูจะตองผานการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด เปนระยะเวลา 2 ป ดวย ทั้งนี้เพื่อใหไดครู ที่เกง มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาที่ตนเองสอน และสามารถบริหารจัดการเรียนรูใหเปนไปตามสภาวการณและบริบทที่เปลี่ยนแปลงได 

สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริงและเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ 

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

การกำหนดและพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กำหนดใหดำเนินการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหากปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไป

ในทางไมสุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไมเปนธรรม ใหผูดำเนินการพิจารณาแกไขหรือยกเลิก

การดำเนินการในครั้งนั้นได ทั้งน้ี เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุก

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ  

แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา  

สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม

ที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจัก

แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสราง

จิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน ใหขาราชการและ

เจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน

การเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส  

ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เชน การนาระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานที่

โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธี



 

ปฏิบัติที ่ช ัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของเพื ่อลดการใชดุลพินิจของ 

ผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ  

โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที ่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั ้นตอนการดำเนินงาน  

การเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริม  

การเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ 

โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ 

จัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน  

การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว 

โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูช้ีเบาะแสที่สามารถสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจใหกับ ผูใหเบาะแส 

เปาหมายของแผนยอย 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

2. คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกครั้ง ดำเนินการ

อยางโปรงใส เปนธรรม ไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนผูที่จะตองนำหลักเกณฑ

ไปปฏิบัติ รวมกำหนดหลักเกณฑ โดยคำนึงถึงความถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของแตละตำแหนง 

เพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรมกับผูเขารับการสรรหา และไดมีการเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการฯ ทางชองทางตาง ๆ 

เพื ่อใหผู มีสวนเกี ่ยวของเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม และมี

ประสิทธิภาพ ไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพ เหมาะสมกับตำแหนง สงผลให 

ขอรองเรียน รองทุกข และขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ลดนอยลง 

 



 

สวนท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 โครงการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี            

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560                           

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน การทุจริต 

ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ 

โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐให

เกิดขึ ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอาย ตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ทุกรูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

ภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล  แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับ ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

  การดำเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสรรหาในรูปของ

คณะกรรมการสรรหา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนด 

ภายใต หล ักธรรมาภิบาล ม ีความโปร งใส เป นธรรม สามารถตรวจสอบได  โดยม ีพระราชบัญญัติ 

ขอมูลขาวสารคุมครองผูมีสวนไดสวนเสียในการเปดเผยขอมูลใหทราบ และการดำเนินการสรรหาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวัตถุประสงคเพื ่อใหไดคนดีและเกง มีความรู  ความสามารถ มีสมรรถนะทาง 

การบริหารสอดคลองกับบริบทของหนวยงานการศึกษา มีภาวะผูนำสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

การดำเนินการมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล ในรูปของคณะกรรมการมิไดเปนการใชอำนาจบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการตัดสิน โดยการสรรหามุงเนน

ที ่จะคัดบุคคลที ่ม ีความรู  ความสามารถ ประสบการณในการบริหาร มีว ิส ัยทัศน และภาวะผู นำใน 

การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ สรางความเขมแขงใหกับการศึกษาของประเทศได

อยางเปนรูปธรรม มีจิตสำนึกของการเปนขาราชการที่ดี  

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา  

สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม

ที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจัก

แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสราง

จิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน ใหขาราชการและ

เจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน

การเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส  

ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เชน การนาระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานที่

โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวย 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของผูมี

อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ  

โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที ่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั ้นตอนการดำเนินงาน  

การเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริม  

การเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ 

โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ  

จัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน  

การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยู

ใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูให

เบาะแส 

เปาหมายของแผนยอย 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

2. คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื ่อบรรจุและแตงตั ้งใหดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสถานศึกษาสามารถดำเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ไมกอใหเกิดการทุจริต 

หรือมิชอบในการดำเนินการสอบ มีการสรางความรับรู ความเขาใจ โดยการประกาศเผยแพรใหผูเขารับ 

การสรรหาตระหนักในกฎ กติกา อยางทั่วถึง สงผลใหไมมีการรองเรียน และรองทุกข เกี่ยวกับการดำเนินการสอบ  



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

4 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การกำหนดและพัฒนา

ระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  

   1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห

กฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูล 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดทำระเบียบ/

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2. จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระเบียบ 

หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

   3. เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่

เก่ียวของ และ ก.ค.ศ. 

   4. แจงเวียนสวนราชการและ

หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือทราบ 

และถือปฏิบัติ 

   5. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับ

ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ หรือ

แนวปฏิบัติของการสรรหาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามมาตรา 38  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

(ยกเวนตำแหนงบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค. (2)) ไมนอยกวา 2 

ระเบียบ/หลักเกณฑ ซึ่ง 

ก.ค.ศ. ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

จำนวนระเบียบ/หลักเกณฑ

และวิธีการสรรหาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามมาตรา 38 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ไมนอยกวา 2 ระเบียบ/

หลักเกณฑ 

 

 

 

 

 

402,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

 กิจกรรมที่ 2 การสรรหาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งใหดำรงตำแหนผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

   1. เสนอประธานคณะกรรมการสรรหา

เพื่อขอความเห็นชอบการดำเนินการ

คัดเลือกฯ 

   2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

   3. เตรียมดำเนินการสอบคัดเลือกและ

คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 

   4. ดำเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 

   5. ประมวลผลการทดสอบและประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้ง

ใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

1. หลักเกณฑและวิธีการสรร

หาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีความ

เหมาะสม สามารถนำมาใชสรร

หาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง

ใหดำรงตำแหนงตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

สามารถดำเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ 

1. สวนราชการ หรือหนวยงาน

การศึกษาสามารถนหลักเกณฑ 

และวิธีการไปปฏิบัติไดถูกตอง 

2. ขอรองเรียน รองทกุข และ

ขอหารือเกี่ยวกับการ

ดำเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการสรรหาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ลดนอยลง 

3. ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ผานการสรรหา

ตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีคุณภาพ

ตรงตามความตองการ สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2,200,000             

 
การใชจายงบประมาณ 2,602,000  

218,350 1,658,150 725,500 

8.39 % 63.73 % 27.88 % 



 โครงการพฒันาระบบคาตอบแทนของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 อาศัยความในมาตรา 31 และ 44 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม กำหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรา 19 (3) กำหนดให ก.ค.ศ. เสนอแนะและใหคำปรึกษา 

แกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสำหรับ 

ขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษายังไมเหมาะสม เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนง เงินเพ่ิมคาครองชีพ สวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสำหรับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม และมาตรา 33 กำหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาจไดรับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ ก.ค.ศ. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร 

จัดการศึกษากำหนดใหสำนักงาน ก.ค.ศ. เปนผูรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 

สำหรับครูที่มีสมรรถนะสูง และครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย และพ้ืนที่พิเศษ ดังน้ัน จึงจำเปน 

ตองดำเนินการพัฒนาระบบคาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุง 

ระบบฐานขอมูลการบริหารงานบุคคลในการใหบริการโดยระบบดิจิทัลเพ่ือใหสอดคลองกับการนโยบายพัฒนาคน

และการพัฒนาการปฏิบัติงานสูศตวรรษที่ 21 และสรางการรับรูเกี่ยวกับเงินเดือนหรือคาตอบแทนของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรดำเนินการโครงการ

พัฒนาระบบคาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับระบบคาตอบแทน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมาย 

       เชิงปริมาณ 

 มีการดำเนินการตามเปาหมายไดไมนอยกวา 3 เรื่อง/กิจกรรม 

    เชิงคุณภาพ 

      1. ระบบเงินเดือนและคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ      

ดึงดูดคนเกงคนดี และมีสมรรถนะสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม 

       2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

       3. เจาหนาที่บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคาตอบแทนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน  
 



ตัวชี้วัด 

     เชิงปริมาณ 

  มีการดำเนินการตามเปาหมายไดไมนอยกวา 3 เรื่อง/กิจกรรม 

   เชิงคุณภาพ 

    การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระบบคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความชัดเจน

สามารถนำไปสูการปฏิบัติได 

กิจกรรม/วิธีดำเนนิงาน 

  กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดทำ (ราง) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงที่มีเหตุ

พิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... งบประมาณ 130,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดทำ (ราง) กฎหมายวาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาไดรับคาตอบแทนกรณีที่มีสมรรถนะสูง งบประมาณ 130,000 บาท 

กิจกรรมที่  3  ดำเนินการจัดทำ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการฯ หรือแบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (เง่ือนไข ตัวช้ีวัดน้ีสามารถดำเนินการไดเมื่อมีการปรับมาตรฐานตำแหนงของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษากอนเดือนมิถุนายน 2564) งบประมาณ 130,000 บาท 

  กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย งบประมาณ 755,660 บาท 

กิจกรรมที่ 5 สรางการรับรูเกี่ยวกับเงินเดือนหรือคาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา งบประมาณ 13,340 บาท 

วิธีดำเนินงาน (กิจกรรมที่ 1 - 4) 

1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย ก.ค.ศ. และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งปญหาและขอรองเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

2) จัดประชุมพัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ เง่ือนไขเกี่ยวกับ

คาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.  

4) นำเสนอองคคณะที่เกี่ยวของ 

วิธีดำเนินงาน (กิจกรรมที่ 5) 

1) ศึกษา วิเคราะหกฎหมาย รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

คาตอบแทนที่ยังใชอยู 

2) จัดทำประเด็นในการช้ีแจงกฎหมายและสื่อ 

3) ช้ีแจงกฎหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 1,200,000  บาท  



การวิเคราะหความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทนตามแผนการศึกษาชาติ 20 ป   

แตเมื่อนำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทนเพ่ือพิจารณาแลว อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการกำหนด

คาตอบแทน 

 ดานการดำเนินการ 

 การดำเนินการไมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำป เน่ืองจากอาจไดรับมอบหมายงานที่เปน

นโยบายเรงดวน สงผลใหการดำเนินงานตามโครงการลาชา รวมทั้งมีขอจำกัดดานบุคลากรไมเพียงพอ 

 ดานการเงิน 

 ไมม ี

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 ไมม ี

การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 นำเสนอกรอบแนวคิดในการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา/จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทนตอ 

ผูมีอำนาจตัดสินใจหรือ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ เพ่ือใหความเห็นชอบกอนดำเนินการตอไป 

 ดานการดำเนินการ 

 กรณีไดรับมอบหมายงานนโยบายเรงดวน อาจใหมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือไมให

กระทบกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 

 ดานการเงิน 

 ไมม ี

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 ไมม ี

ผูรับผิดชอบ ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด 

อยางเหมาะสม  

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึนสอดคลองกับ

การพัฒนาศักยภาพของคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามโครงการตอสำนักงาน ก.ค.ศ. 



ประมาณการคาใชจาย 

1. การจัดทำ (ราง) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษา พ.ศ. ....    (130,000 บาท) 

    1.1 คาทีพ่ัก   24,000 บาท  

   20 คน x 600 บาท x 2 คืน = 24,000 บาท 

 1.2 คาวิทยากร   51,000 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 600 บาท 

   3 คน x 600 บาท x 12 ช่ัวโมง = 21,600 บาท 

   2 คน x 1,200 บาท x 12 ช่ัวโมง  = 28,800 บาท 

 1.3 คาพาหนะ    12,000 บาท 

   20 คน x 600 บาท = 12,000 บาท 

 1.4  คาเบี้ยเลีย้ง    4,800 บาท  

   20 คน x 80 บาท x 3 มื้อ =   4,800 บาท 

 1.5 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   6,000 บาท 

   20 คน x 50 บาทx 6 มื้อ =  6,000 บาท 

 1.6 คาอาหาร   30,000 บาท 

  1) คาอาหารกลางวัน  20 คน x 300 บาท x 3 มื้อ = 18,000 บาท 

  2) คาอาหารเย็น 20 คน x 300 บาท x 2 มื้อ = 12,000 บาท 

 1.7 คาใชจายอ่ืนๆ               2,200 บาท 

    รวม         130,000 บาท  

2. การจัดทำ (ราง) กฎหมายวาดวยการใหขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทน 

 กรณีที่มีสมรรถนะสูง (171,000 บาท) 

 2.1 การดำเนนิการศึกษาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนสำหรบัขาราชการครูที่มีสมรรถนะสูง 

  1)   คาที่พัก    10,800 บาท 

   6 คน x 900 บาท x 2 คืน = 10,800 บาท 

  2)   คาพาหนะ    27,000 บาท 

   6 คน x 600 บาท = 3,600 บาท 

   6 คน x 3,900 บาท = 23,400 บาท 

  3) คาเบี้ยเลี้ยง    2,880 บาท 

   6 คน x 80 บาท x 6 มื้อ = 2,880 บาท  

  4) คาใชจายอ่ืน        320 บาท 

    รวม          41,000 บาท 



2.2  การจัดทำ (ราง) กฎหมายวาดวยการใหขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทน 

 กรณีที่มีสมรรถนะสูง 

  1) คาทีพ่ัก    24,000 บาท 

   20 คน x 600 บาท x 2 คืน = 24,000 บาท 

  2) คาวิทยากร   51,000 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 600 บาท  

   3 คน x 600 บาท x 12 ช่ัวโมง  = 21,600 บาท 

   2 คน x 1,200 บาท x 12 ช่ัวโมง  = 28,800 บาท 

  3) คาพาหนะ    12,000 บาท 

   20 คน x 600 บาท = 12,000 บาท 

  4) คาเบี้ยเลี้ยง    4,800 บาท 

   20 คน x 80 บาท x 3 มื้อ = 4,800 บาท 

  5) คาอาหาร   36,000 บาท 

   5.1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

    20 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 6,000 บาท 

   5.2) คาอาหารกลางวัน 

    20 คน x 300 บาท x 3 มื้อ = 18,000 บาท 

   5.3) คาอาหารเย็น  

    20 คน x 300 บาท x 2 มื้อ = 12,000 บาท 

  6) คาใชจายอ่ืนๆ     2,200 บาท 

                     รวม         130,000 บาท 

3. การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการฯ หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบคุลากร 

 ทางการศึกษาใหเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหนงขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (130,000 บาท)  

  3.1 คาทีพ่ัก    24,000 บาท 

   20 คน x 600 บาท x 2 คืน = 24,000 บาท 

  3.2 คาวิทยากร   51,000 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 600 บาท  

   3 คน x 600 บาท x 12 ช่ัวโมง  = 21,600 บาท 

   2 คน x 1,200 บาท x 12 ช่ัวโมง  = 28,800 บาท 

  3.3 คาพาหนะ    12,000 บาท 

   20 คน x 600 บาท = 12,000 บาท 



   

3.4 คาเบี้ยเลีย้ง    4,800 บาท 

   20 คน x 80 บาท x 3 มื้อ = 4,800 บาท 

  3.5 คาอาหาร   36,000 บาท 

   1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

    20 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 6,000 บาท 

   2) คาอาหารกลางวัน 

    20 คน x 300 บาท x 3 มื้อ = 18,000 บาท 

   3) คาอาหารเย็น  

    20 คน x 300 บาท x 2 มื้อ = 12,000 บาท 

  3.6 คาใชจายอ่ืนๆ     2,200 บาท 

     รวม         130,000 บาท 

4. การพัฒนาระบบการเลื่อนเงนิเดือนของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาระหวางลาไปศึกษา  

ฝกอบรม หรือวิจัย (755,660 บาท) 

  4.1 ประชุมกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในการพัฒนาระบบ 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย 

(จำนวน 2 ครัง้ 3,060 บาท) 

  1) คาอาหารกลางวัน 

    120 บาท x 9 คน x 2 ครั้ง =  2,160 บาท 

  2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

    50 บาท x 9 คน x 2 ครั้ง = 900 บาท 

     รวม            3,060 บาท 

  4.2 พัฒนาระบบการเลือ่นเงินเดือนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาระหวางลาไปศึกษา 

ฝกอบรม หรือวิจัย (596,600 บาท) 

  1) ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst) 

    เงินเดือน 51,600 บาท x 1 คน x 2 เดือน 103,200 บาท 

  2) ผูพัฒนาระบบ (Programmer) 

    เงินเดือน 38,500 บาท x 2 คน x 6 เดือน 462,000 บาท 

  3) ผูทดสอบระบบ (Tester) 

    เงินเดือน 31,400 บาท x 1 คน x 1 เดือน 31,400 บาท 

  



  4.3 เชาใชบรกิารระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,500 บาทตอเดือน (156,000 บาท) 

  คาเชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 

    ราคา 6,500 บาทตอเดือน x 2 หนวย x 12 เดือน = 156,000 บาท 

 คุณลักษณะพืน้ฐาน 

  (1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (core) 

  (2) มีหนวยความจำหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

  (3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

  (4) สามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

  (5) ติดต้ังซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสทิธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จำนวน 1 ลขิสิทธ์ิ 

  (6) มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 

  (7) มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 

  (8) รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบบ IPv6 

  (9) มีการดำเนินการสำรองเครือ่งคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ทีใ่หบรกิารเชา 

5.  การสรางการรับรูเก่ียวกับเงินเดือนหรือคาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (13,340 บาท) 

  5.1 การจัดทำสื่อในการชี้แจงกฎหมาย 

    คาใชจายในการจัดทำสื่อ อยางนอย 1 สื่อ 10,000 บาท 

  5.2 คาใชจายในการชี้แจงกฎหมาย 

  1) คาวิทยากร   1,800 บาท 

    3 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 1,800 บาท  

  2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  1,250 บาท 

    25 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 1,250 บาท 

  3) คาใชจายอ่ืนๆ   290  บาท 

     รวม          3,340 บาท 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบคาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี 

  เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 
 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย 

2.1 คนไทยเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” 

หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบ  

การสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร 

ผู มีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื ่อง

ครอบคลุมทั ้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื ่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหม

อยางเปนระบบและวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

1. มีการจัดทำ (ราง) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  

2. มีการจัดทำ (ราง) กฎหมายวาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทน

กรณีที่มีสมรรถนะสูง  

3. มีการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการฯ หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 หลักเกณฑ

หรือ 1 สายงาน (วัดตัวชี้วัดนี้เมื่อมีการปรับมาตรฐานตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กอนเดือนกรกฎาคม 2564) 

  

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล 

4.4.2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 

สําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือการทํางานที่เหมาะสม 

การสรางระบบเช่ือมโยงเครือขายวิจัยกับศูนยความเปนเลิศที่มีอยูในปจจุบัน ในรูปแบบ การรวมมือ การมีกลไก

การทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุมคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนา 

ใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับ

สถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปดพื้นที่ใน 

การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น 

และเปนมืออาชีพ 

4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความ ยืดหยุน 

คลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั ้นตอนควบคู ไปกับการเสริมสราง 

ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผนกําลังคน รูปแบบ

การจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยาย 

บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมทั้งทบทวนและ

ปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

1. มีการพัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหวางลา 

ไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย 

2. มีการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการฯ หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3. มีการสรางการรับรูเกี่ยวกับเงินเดือนหรือคาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

  



 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายที ่ 

1. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

มีการพัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหวางลาไปศึกษา 

ฝกอบรม หรือวิจัย ซึ่งเปนการนำระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลมาใชในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการฯ หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธ์ิ  

มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัล 

มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวน สามารถเขาถึง แบงปน และ

ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใชเพื่อสราง

คุณคาและแนวทางปฏิบัติที ่เปนเลิศ ในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั ้งมี 

การจัดการความรู และถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และ 

การเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อสงเสริม การพัฒนาระบบบริการและ

การบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ  

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

มีการพัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหวางลาไปศึกษา 

ฝกอบรม หรือวิจัย  

การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม อยางแทจริง 

โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบ

บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ 

สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหนงของบุคลากรภาครัฐ

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม   ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใช 

ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรูความสามารถและศักยภาพใน 

การปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพ่ือ

ประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลาย

เหมาะสมกับภารกิจ ในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื ่องมือในการบริหาร 

งานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม  

มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาคาตอบแทน และสิทธิ

ประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

ตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ 

ระหวางบุคลากรของรัฐ  

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

มีการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการฯ หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 12 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงาน เชิงบูรณาการของภาคี

การพัฒนาเพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 

เปาหมายรวมที ่

1. ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของ

ภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 

           3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โดย 

4. วางระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทั้งในสวนราชการ 

หนวยงานในกากับของรัฐ และองคกรอิสระ ใหเหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะความสลับซับซอน

ของงาน และสอดคลองกับกลไกตลาด 



 

 

ชื่อแผนระดับที่ 3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษากำหนดใหสำนักงาน ก.ค.ศ. เปนผูรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาระบบเงินเดือนและ

คาตอบแทน สำหรับครูที่มีสมรรถนะสูง และครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย และพ้ืนที่พิเศษ 

แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ 

 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

1 โครงการพัฒนาระบบคาตอบแทน 

ขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ (ราง) ระเบียบ 

ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงที่

มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

   1. ศึกษาและเก็บขอมูลการกำหนด

ประเภทของเหตุพิเศษ กลไกการ

ดำเนินการ และปจจัยเพ่ิมพิเศษ  

(อัตราที่ไดรับ) 

   2. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ

กำหนดประเภทของเหตุพิเศษกลไก 

การดำเนินการ และปจจัยเพ่ิมพิเศษ  

(อัตราที่ไดรับ) 

   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

   4. นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

   5. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เก่ียวของ 

และ ก.ค.ศ.  

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

มีการดำเนินการตาม

เปาหมายไดไมนอยกวา  

3 เร่ือง/กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. ระบบเงินเดือนและ

คาตอบแทนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

สามารถดึงดูดคนเกงคนดี 

และมีสมรรถนะสูงเขารับ

ราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ยุคใหม 

2. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามี

ขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

3. เจาหนาที่บริหารงาน

บุคคลปฏบิัติงานเก่ียวกับ

ระบบคาตอบแทนของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดอยาง

ถูกตองและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

 

เชิงปริมาณ 

มีการดำเนินการตาม

เปาหมายไดไมนอยกวา 3 

เร่ือง/กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

การบริหารงานบุคคล

เก่ียวกับระบบคาตอบแทน

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความชัดเจน

สามารถนำไปสูการปฏิบัติได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำ (ราง) กฎหมาย

วาดวยการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับ 

คาตอบแทนกรณีที่มีสมรรถนะสูง 

   1. ศึกษาและเก็บขอมูลแนวทางการ

กำหนดคาตอบแทน สำหรับขาราชการ

ครูที่สมรรถนะสูง 

   2. วิเคราะหขอมูล 

   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

   4. นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

   5. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เก่ียวของ 

และ ก.ค.ศ.  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหลักเกณฑและ

วิธีการฯ หรือแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมกับ

มาตรฐานตำแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

   1. ศึกษาและเก็บขอมูลแนวทางการ

พัฒนาหลักเกณฑและวิธีการฯ หรือ

แบบประเมินฯ 

   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

   3. นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

   4. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่

เก่ียวของ และ ก.ค.ศ. 

  

 

 

171,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบการเลื่อน

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาระหวางลา 

ไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย  

   1. แตงตั้งคณะทำงานกำหนดขอบเขต

ของงานในการพัฒนาระบบการเลื่อน

เงินเดือนฯ 

   2. ประชุมคณะทำงาน 

   3. เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ขอความเห็นขอบขอบเขตของงาน 

   4. ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

   5. ดำเนินการจัดจางพัฒนาระบบ 

   6. ตรวจรับงาน 

   7. นำระบบการเลื่อนเงินเดือนฯ เสนอ

องคคณะที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมที่ 5 การสรางการรับรูเกี่ยวกับ

เงินเดือนหรือคาตอบแทนของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

   1. ศึกษา วิเคราะหกฎหมายรวบรวม

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับคาตอบแทนที่ยังใชอยู 

   2. จัดทำประเด็นประในการชี้แจง

กฎหมายและสื่อ 

   3. ชี้แจงกฎหมาย 

 

  758,660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,340 

            

 
การใชจายงบประมาณ 1,200,000 

222,060 360,000 565,600 52,340 

18.51 % 30 % 47.13 % 4.36 % 



โครงการพัฒนาระบบการพฒันาขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

หลักการและเหตุผล 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เปนผูที่

ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา สงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงานการศึกษา จึงมีความจำเปนตองหมั่นฝกฝนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ  

ใหมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ อีกทั้งตองเพ่ิมพูนประสบการณในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ

เพ่ือใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตที่ผานมาการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไมเปนไปตามความตองการและความจำเปนของหนวยงานการศึกษา ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258  

จ. ดานการศึกษา (3) “ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 

ใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

ของผูประกอบวิชาชีพครู” ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ประเด็นดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

โดยปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใช

ดิจิทัลแพลตฟอรม และนโยบายของรัฐบาลดานการศึกษาใหมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ

และมีจิตวิญญาณของความเปนครูสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการ

จึงไดกำหนดนโยบายใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบใหมแบบครบวงจร 

โดยมีเปาหมายใหพัฒนาตนเองตรงตามศักยภาพเพ่ือนำความรูไปใชประโยชนไดจริง และเพ่ิมขีดความสามารถและ

สมรรถนะในทุกดาน ตามที่แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย 

และการสรางสั งคมแห งการเรียนรู  ครู  อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาได รับการพัฒนาสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ 

ของระบบบริหารจัดการศึกษาที่กำหนดเปาหมายระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

มีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ พัฒนาระบบการผลิต ใช

และพัฒนาครูใหสามารถปฏิบัติงานไดตรงกับความรู ความสามารถ มีความกาวหนาในวิชาชีพ และโดยที่มาตรา 80  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดใหมีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด กระทรวงศึกษาธิการจึงใหความสำคัญกับประเด็นคุณภาพ

และประสิทธิภาพในทุกมิติ มีการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน 

ทั้งระบบ เพ่ือขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  

ใหมีองคความรูและทักษะในการพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ 



วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมระบบการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหเปนไปตามแผนแมบทและเช่ือมโยงกับ

เสนทางการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  1. (ราง) หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ัง 

ใหดำรงตำแหนง/กอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนวิทยฐานะใหเปนไปตามมาตรฐานตำแหนงที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

ไมนอยกวา 2 หลักเกณฑ 

  2. (ราง) ทักษะเฉพาะตำแหนงและสมรรถนะที่จำเปนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไมนอยกวา 2 ตำแหนง 

 3. (ราง) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... จำนวน 1 ฉบับ 

  เชิงคุณภาพ 

  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานตำแหนง 

และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยนำเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาไดและสามารถนำผลการพัฒนา 

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตอคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ 

  1. ได (ราง) หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ัง 

ใหดำรงตำแหนง/กอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ไมนอยกวา 2 หลักเกณฑ 

  2. ได (ราง) ทักษะเฉพาะตำแหนงและสมรรถนะที่จำเปนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไมนอยกวา 2 ตำแหนง 

  3. ได (ราง) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ....จำนวน 1 ฉบับ 

  เชิงคุณภาพ 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ 



กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดำรงตำแหนง งบประมาณ 200,000 บาท 

 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ งบประมาณ 200,000 บาท 

 กิจกรรมที่  3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทักษะเฉพาะตำแหนงและสมรรถนะที่จำเปน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000 บาท 

 กิจกรรมที่  4 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุน 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... 

งบประมาณ 160,000 บาท 

 กิจกรรมที่ 5 การติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 40,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ  700,000 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ดานยุทธศาสตร    

 การดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตองอยูภายใตกฎหมายที่กำหนด รวมทั้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล นอกจากน้ี 

อาจขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกที่กำหนดรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาใหเปนไปตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ดานการดำเนินการ   

 ไดรับผลกระทบจากนโยบายเรงดวนในเรื่องอ่ืน ๆ การกำหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานตำแหนง

และหลักเกณฑ วิธีการที่เกี่ยวของ ทำใหการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเกิดความลาชา รวมทั้งบุคลากร 

ที่ปฏิบัติหนาที่มีจำนวนไมเพียงพอ ดังน้ัน การดำเนินการจึงไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว 

 ดานการเงิน 

 ไมมี 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ 

 มีการปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามนโยบาย จึงทำใหหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวแลวไมทันสมัย 

และไมเปนไปตามสภาวการณปจจุบัน 



การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร   

 ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวใหสอดคลองกับนโยบายหรือ

ยุทธศาสตรที่กำหนดและตองคอยติดตามนโยบายตาง ๆ อยูตลอดเวลา 

 ดานการดำเนินการ   

 กำกับ ติดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประกาศใชแลว และหากไดรับขอมูลที่ตองแกไข 

ตองเรงดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว 

 ดานการเงิน    

 บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ   

 ดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายที่กำหนดไว 
 

ผูรับผิดชอบ ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่  

อยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

การติดตามและประเมินผลและสรุปรายงาน 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนแตงต้ังใหดำรงตำแหนง จำนวน 2 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  18,000  บาท 

   1,800 บาท x 10 คน x 1 คนื = 18,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   27,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 25 คน x 2 มื้อ = 15,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 25 คน x 1 มื้อ = 8,750  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 25 คน x 3 มื้อ  = 3,750  บาท 

3. คาพาหนะ    15,000  บาท 

   25 คน x 600 บาท  = 15,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     6,000  บาท 

   25 คน x 3 มือ้ x 80 บาท =  6,000  บาท 

5. คาวิทยากร   30,000 บาท 

   5 คน x 600 บาท x 10 ช่ัวโมง =       30,000 บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  3,500 บาท 

    รวมทั้งสิน้      100,000  บาท 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 2 ครั้ง  รวมเปนเงินทัง้สิ้น      200,000 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 2 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  18,000  บาท 

   1,800 บาท x 10 คน x 1 คนื = 18,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   27,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 25 คน x 2 มื้อ = 15,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 25 คน x 1 มื้อ = 8,750  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 25 คน x 3 มื้อ  = 3,750  บาท 

3. คาพาหนะ    15,000  บาท 

   25 คน x 600 บาท  = 15,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     6,000  บาท 

   25 คน x 3 มือ้ x 80 บาท =  6,000  บาท 

5. คาวิทยากร   30,000 บาท 

   5 คน x 600 บาท x 10 ช่ัวโมง =       30,000 บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  3,500 บาท 

    รวมทั้งสิน้      100,000  บาท 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 2 ครั้ง  รวมเปนเงินทัง้สิ้น      200,000 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทักษะเฉพาะตำแหนงและสมรรถนะที่จำเปนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  18,000  บาท 

   1,800 บาท x 10 คน x 1 คนื = 18,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   27,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 25 คน x 2 มื้อ = 15,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 25 คน x 1 มื้อ = 8,750  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 25 คน x 3 มื้อ  = 3,750  บาท 

3. คาพาหนะ    15,000  บาท 

   25 คน x 600 บาท  = 15,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     6,000  บาท 

   25 คน x 3 มือ้ x 80 บาท =  6,000  บาท 

5. คาวิทยากร   30,000 บาท 

   5 คน x 600 บาท x 10 ช่ัวโมง =       30,000 บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  3,500 บาท 

    รวมทั้งสิน้      100,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 4 การติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

1. คาทีพ่ัก  10,800  บาท 

   900 บาท x 6 คน x 2 คืน = 10,800  บาท 

2. คาพาหนะ    3,600  บาท 

   6 คน x 600 บาท  = 3,600  บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง     2,880  บาท 

   6 คน x 3 มื้อ x 80 บาท x 2 วัน =  2,880  บาท 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  2,720  บาท 

    รวมทั้งสิน้       20,000  บาท 

จำนวน 2 ครัง้   รวมเปนเงินทัง้สิ้น       40,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... 

1. คาทีพ่ัก  45,000  บาท 

   1,800 บาท x 25 คน x 1 คนื = 45,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   34,500 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 30 คน x 2 มื้อ = 18,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 30 คน x 1 มื้อ = 10,500  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 30 คน x 4 มื้อ  = 6,000  บาท 

3. คาพาหนะ    30,000  บาท 

   30 คน x 1,000 บาท  = 30,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     7,200  บาท 

   30 คน x 3 มือ้ x 80 บาท =  7,200  บาท 

5. คาวิทยากร   36,000 บาท 

   5 คน x 600 บาท x 12 ช่ัวโมง =       36,000 บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพเิศษ คาน้ำมันเชื้อเพลงิ ฯลฯ)  7,300 บาท 

    รวมทั้งสิน้      160,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 
สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 

เปาหมาย 

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน 

“โคช” หรือ “ผูอำนวยการการเรียนรู”ทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบ

การสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร 

ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื ่อง

ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื ่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหม

อยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 

ปรับรูปแบบและระบบการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดการเรียนการสอน

ใหสอดคลองตอการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 และมีมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายที ่

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่  21 

สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู 

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขณะที่ปฏิบัติหนาที่ 

ความรับผิดชอบใหมีทักษะที ่จำเปนดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกับ 

ศตวรรษที่ 21 เพื่อใหพัฒนางานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการการทำงานรวมกับผูอื่นได

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว  

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 

เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู

อยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม 

โดยผู ที ่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผู เชี ่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เปาหมายของแผนยอย 

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ศักยภาพ ทักษะที่จำเปนใน

ศตวรรษที่ 21 และระดับความสามารถตามสมรรถนะของตำแหนง และสมรรถนะที่จะกาวขึ้นสูตำแหนงที่สูงขึน้ 

โดยกำหนดใหมีการพัฒนาและประเมินอยางตอเนื่อง และหากไดรับการประเมินในระดับมาตรฐานสูงขึ้น

สามารถนำไปเช่ือมโยงกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะและไดรับปจจัยเพ่ิมได 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

2 โครงการพัฒนาระบบการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักเกณฑและ

วิธีการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังให

ดำรงตำแหนง 

   1. ตรวจสอบและศึกษากฎหมายท่ี

เก่ียวของ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายอ่ืนที่เก่ียวของ 

   2. จัดทำขอมูลเพ่ือประกอบการ

ประชุม 

   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษากอน

แตงต้ังใหดำรงตำแหนง 

   4. นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

พิจารณา 

   5. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ  

ที่เก่ียวของพิจารณา 

   6. นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาให 

ความเห็นชอบ 

เชิงปริมาณ 

2 หลักเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

ไดหลักเกณฑและวิธีการ

พัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอน

แตงต้ังใหดำรงตำแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

            



แผนภูมิแกนต 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักเกณฑและ

วิธีการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ัง 

ใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

   1. ตรวจสอบและศึกษากฎหมายท่ี

เก่ียวของ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายอ่ืนที่เก่ียวของ 

   2. จัดทำขอมูลเพ่ือประกอบการ

ประชุม 

   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษากอน

แตงต้ังใหดำรงตำแหนง 

   4. นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

พิจารณา 

   5. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ  

ที่เก่ียวของพิจารณา 

   6. นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

2 หลักเกณฑ 

 

เชิงปริมาณ 

ไดหลักเกณฑและวิธีการ

พัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอน

แตงต้ังใหมีและเล่ือนวิทย

ฐานะ 

 

200,000             



 

 

แผนภูมิแกนต 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

 กิจกรรมที่ 3 จัดทำทักษะเฉพาะ

ตำแหนงและสมรรถนะที่จำเปนของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

    1. ตรวจสอบและศึกษากฎหมายที่

เก่ียวของ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายอ่ืนที่เก่ียวของ 

    2. จัดทำขอมูลเพ่ือประกอบการ

ประชุม 

    3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

ทักษะเฉพาะตำแหนงและสมรรถนะ 

ที่จำเปนของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    4. นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

พิจารณา 

    5. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ  

ที่เก่ียวของพิจารณา 

    6. นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

 

เชิงปริมาณ 

2 ตำแหนง 

เชิงปริมาณ 

ไดทักษะเฉพาะตำแหนงและ

สมรรถนะที่จำเปนของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

100,000             



แผนภูมิแกนต 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. 

วาดวยการสงเสริม สนับสนุนให

ขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาไปศึกษาฯ พ.ศ. 2552 

    1. ยก (ราง) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวย

การสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฯ 

พ.ศ. 2552 

    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง

ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม 

สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปศึกษาฯ พ.ศ. 2552 

    3. นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

พิจารณา 

    4. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ  

ที่เก่ียวของพิจารณา 

    5. นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

เชิงปริมาณ 

1 ระเบียบ 

เชิงปริมาณ 

ไดระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวย

การสงเสริมสนับสนุนให

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปศึกษาฯ 

พ.ศ..... 

160,000             



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการ 

 กิจกรรมที่ 5 ติดตามการดำเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

เชิงปริมาณ 

2 หลักเกณฑ 

เชิงคุณภาพ 

ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาท่ีลาศกึษาตอฯ 

ดำเนินการขออนุญาตเปนไป

ตามระเบียบฯ ไดอยาง

ถูกตอง 

40,000             

 
การใชจายงบประมาณ 700,000 

140,000 210,000 210,000 140,000 

20 % 30 % 30 % 20 % 



โครงการเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 มาตรา 257 วางหลักวา การปฏิรูปประเทศ

ตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา

อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนา 

ดานจิตใจ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งขอ 10 กำหนดวา “รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว รู จ ักอดออมไวใชเมื ่อยามจำเปน  

มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนายและพรอมที่จะขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี”  

สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะที่เปนฝายเลขานุการของ ก.ค.ศ. มีบทบาทสำคัญในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนา เสริมสรางสวัสดิการ และแกไขปญหา

หนี้สินใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื ่อง จึงไดจัดโครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจ เสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและการรณรงคการดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย  

ใหมีจิตสำนึกในการสรางวินัยทางการเงินใหกับตัวเอง เปนภูมิคุมกันที่ดีในการดำเนินชีวิต  

วัตถุประสงค 

เพื ่อสรางความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย   

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

ผูเขารับการอบรมเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนหลังการอบรม ไมนอยกวารอยละ 75 

เชิงคุณภาพ 

ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

ผูเขารับการอบรมเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนหลังการอบรม ไมนอยกวารอยละ 75 

เชิงคุณภาพ 

ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม/ วิธีดำเนินการ 

  กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  2,000,000 บาท 

วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะหขอมูลแนวทาง การดำเนินการ 

2. ขออนุมัติจัดประชุม 

3. เตรียมการประชุม (กำหนดเน้ือหา/ จัดทำเอกสารการประชุม/เชิญ/ แจงผูเกี่ยวของ/สถานที่จัดประชุม) 

4. จัดประชุมใหขาราชการครู  

5. สรุปและรายงานผล 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 

งบประมาณ 2,000,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู และเขาใจหลักการมีวินัยทางการเงินและ 

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปเปนตนแบบในการดำเนินชีวิต สงผลใหมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

การติดตามประเมินผล 

สรุปและรายงานผลเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ครั้ง 

1. คาที่พัก   245,400  บาท 

 1.1 วิทยากร 3 คน x 1,450 บาท x 2 คืน   = 8,700  บาท 

 1.2 ผูบริหาร 3 คน x 1,450 บาท x 2 คืน   = 8,700  บาท 

 1.3 เจาหนาที่ 15 คน  x 800 บาท  x 3 คืน   = 36,000  บาท 

 1.4 ครูผูชวย 120 คน x 800 บาท x 2 คืน   = 192,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง    267,900 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 141 คน x 300 บาท x 3 มื้อ  = 126,900  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 141 คน x 350 บาท x 2 มื้อ  = 98,700  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  141 คน x 50 บาท  x 6 มื้อ   = 42,300  บาท 

3. คาพาหนะ     286,500  บาท 

 3.1 วิทยากร 3  คน  x  6,500 บาท   = 19,500  บาท 

 3.2 ผูบริหาร 3  คน  x  6,500 บาท   = 19,500  บาท 

 3.3 เจาหนาที่ 15 คน  x 6,500 บาท   = 97,500  บาท 

 3.4 ครูผูชวย 120 คน x 1,250 บาท   = 150,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง      100,440  บาท 

 4.1 วิทยากร 3  คน  x  270  บาท x 1 วัน   = 810  บาท 

 4.2 ผูบริหาร 3  คน  x  270  บาท x 3 วัน   = 2,430  บาท 

 4.3 เจาหนาที่ 15  คน  x 240 บาท x 3 วัน   = 10,800  บาท 

 4.4 ครูผูชวย 120 คน x 240 บาท x 3 วัน   = 86,400  บาท 

5. คาวิทยากร    49,900 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 2.5 ช่ัวโมง  =      1,500  บาท 

   1 คน x 2,000 บาท x 4 ช่ัวโมง  =  8,000  บาท 

   1 คน x 2,000 บาท x 7 ช่ัวโมง  = 14,000  บาท 

   1 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง  =    2,400  บาท 

   10 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง  =    24,000  บาท  

6. คาจางทำเกียรติบัตร    5,000 บาท 

7. คาจางเหมาจัดสงเอกสาร    5,000 บาท 

   10 กลอง x 500 บาท  =    5,000  บาท 



8. คากระเปา/ปากกา/ปายชื่อ    32,430  บาท 

   141 คน x 230 บาท  =    32,430  บาท 

9. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)     8,840  บาท 

    รวมทั้งสิน้   1,000,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการเสริมสรางการมีวนัิยทางการเงินและรณรงคการดำเนินชีวิต 

 ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี 

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย  

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐมีระบบการพัฒนา 

ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย  

เปนการปลูกฝงคานิยม ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฯ เสริมสรางหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และมีความระมัดระวังในการใชชีวิตมากขึ้น โดยในการจัดประชุม มีการประเมิน

ความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจในหัวขอการจัดประชุม วิทยากรและความพึงพอใจตอการจัดประชุม 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ   

เปาหมายที ่

1. ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงครูผูชวย ที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการดำรงชีวิตได 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 

บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการ

สอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรู ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญาทองถิ ่น รวมทั้ง 

การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน

ประเทศและตางประเทศเปาหมายของแผนยอย  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารวมประชุมฯมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยทาง

การเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมทั้งหมด 

และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานการเรียนการสอนได 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



แผนภูมิแกนต 

 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

1 โครงการเสริมสรางการมีวินัยทาง

การเงินและรณรงคการดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง 

การมีวินัยทางการเงินและการดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     1. ศึกษา วิเคราะหเพ่ือหาแนวทาง 

การดำเนินการ 

     2. ขออนุมัติจัดประชุม 

     3. เตรียมการจัดประชุมและจัด

ประชุม 

     4. สรุปและรายงานผล 

 

เชิงปริมาณ 

ผูเขารับการอบรมเสริมสราง

การมีวินัยทางการเงินและ

การดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคะแนนหลังการอบรม  

ไมนอยกวารอยละ 75 

เชิงคุณภาพ 

ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การมีวินัยทางการเงินและ

การดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เชิงปริมาณ 

ผูเขารับการอบรมเสริมสราง

การมีวินัยทางการเงินและ

การดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคะแนนหลังการอบรม  

ไมนอยกวารอยละ 75 

เชิงคุณภาพ 

ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การมีวินัยทางการเงินและ 

การดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

2,000,000 

            

 
การใชจายงบประมาณ 2,000,000 

500,000 600,000 500,000 400,000 

25 % 30 % 25 % 20 % 



แผนปฏิบัติการเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนีส้ินขาราชการครปูระจำปบัญช ี 2564 

 

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู 

นโยบาย 

 การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ปงบประมาณ  พ.ศ.  2564                    

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  ยุทธศาสตรที่ 2 : 

การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและนโยบายของรัฐบาล  ดานที่ 11 การปฏิรูป 

การบริหารจัดการภาครัฐ ขอ 11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อมั่น 

ศรัทธา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะ                  

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหคำนึงถึงผลประโยชนของชาติและเนนประชาชนเปนศูนยกลาง                  

พรอมกับยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดำเนินการ

ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน  

หลักการเหตุผล 

 ดวยรัฐบาลมีนโยบายที่จะใหความชวยเหลือในการแกปญหาหนี้สินขาราชการครู  จึงไดมอบหมายให

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน ก.ค.  (สำนักงาน  ก.ค.ศ.  ในปจจุบัน)  ดำเนินการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครูตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2540                

มีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาภาระหน้ีสินใหแกขาราชการครู ดวยการใหขาราชการครูกูยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียต่ำ       

รายละไมเกิน 200,000 บาท เพ่ือนำไปชำระหน้ีสินที่มีอยูเดิม 

 สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแกไขปญหาหนี ้ส ินขาราชการครู                             

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  ขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน                

เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูวาดวยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู   

พ.ศ.  2561  และขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูวาดวย

การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน

ขาราชการครูไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2540-2563 รวมจำนวน 

1,320  ลานบาท  เพ่ือใหครผููสอนกูยืม ปจจุบันไดเพ่ิมกลุมเปาหมายโดยใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  

และศึกษานิเทศก  มีสิทธิกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู และใหกูยืมรายละไมเกิน 

500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป  ผอนชำระคืนภายใน  12  ป  (144 งวด)  ดังนั้น  เพื่อให 

การดำเนินการนโยบายเปนไปอยางตอเนื ่อง  จึงไดดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแกไขปญหาหนี ้สิน 

ขาราชการครู  ใหบรรลุวัตถุประสงค แกไขปญหาหนี้สินไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ขาราชการครู   

 

 

 



วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือบรรเทาภาระหน้ีสินของขาราชการครู  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.  เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูมีวินัยทางการเงิน  มีความพอเพียง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการครู 

 4.  เพ่ือติดตาม  เรงรัดหน้ีคางชำระเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการครู  

 5.  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการครู  

เปาหมาย 

 1.  เชิงปริมาณ 

  1.1   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงครูผูสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหาร

การศึกษา  และศึกษานิเทศก  ไดรับอนุมัติใหกูยืม  จำนวน  917  คน  

  1.2  ขาราชการครูไดร ับการสงเสริมใหมีคานิยมเกี ่ยวกับความประหยัดและการมีวินัย                       

ทางการเงิน  และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  185  คน 

  1.3  เจาหนาที่ผู ปฏิบัติหนาที่งานเงินทุนหมุนเวียนฯ  ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  ที่ไดรับ 

การเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน  จำนวน  228  คน 

  1.4  ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑวิธีการ  และแนวปฏิบัติของเงินทุนหมุนเวียนฯ  จำนวน  1  เรื่อง 

  1.5  ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ  จำนวน 1 ระบบ 

  1.6  ระบบเว็บไซตเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดรับการพัฒนา 

  1.7  รายงานผลสภาพชีวิตผูกูยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  กรณีศึกษา : ศึกษานิเทศก  สังกัดสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน  1  เรื่อง 

 2. เชิงคุณภาพ 

  2.1  การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนโดยคณะกรรมการ  อนุกรรมการสวนกลางและเขตพ้ืนที่และ

ดำเนินการภายใตตัวช้ีวัดของกรมบัญชีกลาง 

  2.2  ขาราชการครูสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีขวัญกำลังใจในการทำงาน                  

มีสถานภาพดีขึ้น  

  2.3  บุคลากรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู                  

รวมทั้งสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.4  หน้ีคางชำระลดลงอยางตอเน่ือง 

ผลผลิต 

 1.  ขาราชการครูไดรับการกูยืมเงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือบรรเทาภาระหน้ีสิน 

 2.  การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ 

 



ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 

 1.  จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนใหขาราชการครูกูยืม 

 2.  สนับสนุนงบประมาณใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สวนราชการ  เพื่อเปนคาใชจาย                   

ในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 3.  การพัฒนาบุคลากร 

  3.1  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการครู   

  3.2  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื ่อสงเสริมใหขาราชการครูใหมีคานิยมเกี ่ยวกับ 

ความประหยัดและการมีวินัยทางการเงิน  และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  การจัดทำระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑวิธีการ  บันทึกขอตกลง  แนวปฏิบัติและเงื่อนไข                    

การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 5.   ศึกษาสภาพชีวิตผู ก ู ย ืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  กรณีศึกษา : ศึกษานิเทศก  สังกัดสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด   

 6.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  6.1  จัดทำระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ  

  6.2  พัฒนาระบบเว็บไซตเงินทุนหมุนเวียนฯ  

  6.3  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน

ขาราชการครู 

  6.4  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

  6.5  ดำเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน  ระหวาง

เงินทุนหมุนเวียนฯ  กับกระทรวงการคลัง 

  6.6  จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ  

 6.  กำกับ  ติดตามหน้ีคางชำระ  ดำเนินคดีตามกฎหมาย  และดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี 

 7.  จัดทำแผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติการประจำป  แผนงานและเปาหมายในการติดตามหน้ีคางชำระ  

และแผนตามตัวช้ีวัดในบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน   

 8.  จัดจางพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

ระยะเวลาดำเนินงาน   

 1  ตุลาคม  2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ   

 จำนวน  487,993,300 บาท   

ผูรับผิดชอบ  

 ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  สำนักงาน  ก.ค.ศ. 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความชวยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข 

ในการดำเนินชีวิต  มีขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลตอคุณภาพการศึกษา  

อันจะนำไปสูการพัฒนาประเทศอยางมีคุณภาพ 

 2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึก  มีคานิยมเกี ่ยวกับความประหยัดและ 

มีวินัยทางการเงิน  เพ่ือปองกันการเปนหน้ีในอนาคต 

 3.  บุคลากรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  มีความรูความเขาใจ  และทักษะในการ

ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  สูงขึ้น 

 4.   มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชสนับสนุนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 

 ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  ดำเนินการติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล               

การดำเนินงานใหสำนักงาน  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และกรมบัญชีกลาง  ทราบ 

 

 

  



งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประมาณการรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำนวน 487,993,300   บาท 

 - งบบุคลากร 

- งบดำเนินงาน 

3,297,960 

484,695,340 

บาท 

บาท 
     

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

1.  งบบุคลากร 

     เงินเดือนและคาจางประจำ  (จำนวน 15 อัตรา) 

           - เงินเดือน            

3,297,960 

3,297,960 

3,297,960 

บาท 

บาท 

บาท 

2.  งบดำเนินงาน 

 2.1  เงินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากูยืม 

     2.2  คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 

(1) คาใชจายเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ                

สวนราชการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(2) คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 

(3) การติดตามหน้ีคางชำระและดำเนินคดี 

(4) การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑวิธีการของ

เงินทุนหมุนเวียนฯ 

(5) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและ                  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานงานเงินทุนหมุนเวียน 

(6) การรณรงคสงเสริมการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิต                    

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) ศึกษาสภาพชีวิตผูกูยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ กรณีศึกษา: ศึกษานิเทศก 

      สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

(8)  จัดทำระบบบัญชีเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

(9)  คาตรวจสอบบัญชี 

(10)  คาประกันสังคม 

(11)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

(12)  คาใชจายในการสรรหาพนักงานเงินทุนเพ่ือทดแทนอัตราวาง  

(13)  คาวัสดุใชสอยสิ้นเปลือง 

(14)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

      2.3  คาบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ธ.ก.ส.   

484,695,340 

458,650,000 

9,599,740 

3,073,350 

 

1,020,600 

750,000 

500,000 

 

1,417,350 

 

1,300,000 

 

350,000 

 

192,900 

250,000 

129,120 

6,420 

10,000 

300,000 

300,000 

16,445,600 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

 

บาท 

 

บาท 

 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

            (ทั้งน้ี  สามารถถัวจายทุกรายการ  ยกเวนคาบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ  ธ.ก.ส.  และวงเงิน 

ใหขาราชการครูกูยืม) 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สนิขาราชการครู 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี 

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย  

เปาหมาย 

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก  “ครูสอน” เปน “โคช” 

หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบการ

สรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร 

ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง

ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื ่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมี 

การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที ่มี ความเชี ่ยวชาญดานการสอนมาเปนผู สราง 

ครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา ผูเรียนโดยตรง 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

ดวยรัฐบาลมีนโยบายที่จะใหความชวยเหลือในการแกปญหาหนี้สินขาราชการครูจึงไดมอบหมายให

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. (สำนักงาน ก.ค.ศ. ในปจจุบัน) ดำเนินการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2540  

มีวัตถุประสงคเพื ่อชวยแกไขปญหาและบรรเทาภาระหนี้สินขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยจัดสรรใหครูกู ยืมเงินเพื ่อนำไปชำระหนี้ที ่มีอยู เดิม ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที ่ต่ำกวาสถาบันการเงินทั ่วไป  

ทำใหขาราชการครูที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขในการดำเนินชีวิต มีขวัญกำลังใจ 

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสูการพัฒนาประเทศอยาง

มีคุณภาพ 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปนไทยมากขึ้น  

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปนที่ยอมรับของ 

นานาประเทศมากขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

ดวยรัฐบาลมีนโยบายที่จะใหความชวยเหลือในการแกปญหาหนี้สินขาราชการครูจึงไดมอบหมายให

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. (สำนักงาน ก.ค.ศ. ในปจจุบัน) ดำเนินการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2540  

มีวัตถุประสงคเพื ่อชวยแกไขปญหาและบรรเทาภาระหนี้สินขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยจัดสรรใหครูกูยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ที่มีอยูเดิม ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาสถาบันการเงินทั่วไป ทำให

ขาราชการครูที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขในการดำเนินชีวิต มีขวัญกำลังใจ สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสูการพัฒนาประเทศอยางมี

คุณภาพ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



 

แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

2 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสิน

ขาราชการครู  

(เงินนอกงบประมาณ) 

1. การจัดสรรเงินใหขาราชการครูกูยืม 

(วงเงินจำนวน 458.65 ลานบาท) 

- จัดสรรเงินใหขาราชการครูกูยืม   

2. สนับสนุนงบประมาณใหกับสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา  

(225 แหง) , สวนราชการ (3 แหง)   

3. การพัฒนาบุคลากร 

     3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติหนาที่งานเงินทุนหมุนเวียน 

ของสวนราชการ และเขตพื้นที่การศึกษา  

     3.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน

เงินทุนหมุนเวียนฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

     3.3 ศึกษาสภาพชีวิตผูกูยืมเงินทุน

หมุนเวียนฯ กรณีศึกษา : ศึกษานิเทศก  

สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัด 

     3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ 

     3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม

ใหขาราชการครู ใหมีคานิยมเกี่ยวกับ 

ความประหยัดและการมีวินัยทางการเงิน 

 

เชิงปริมาณ 

 

 

 

225 แหง  

 

3 แหง  

 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

1 เรื่อง 

 

 

1 ครั้ง 

 

1 ครั้ง 

เชิงปริมาณ 

1. ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหนง

ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา  

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ไดรับอนุมัติให

กูยืม จำนวน 917 คน  

2. ขาราชการครูไดรับการ

สงเสริมใหมีคานิยมเกี่ยวกับ

ความประหยัดและการมีวินัย 

ทางการเงิน และการดำเนิน

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

จำนวน 185 คน 

3. เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ 

งานเงินทุนหมุนเวียนฯ   

ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค   

ที่ไดรับการเสริมสรางความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงาน  

จำนวน 228 คน 

4. ระเบียบ ขอบังคับ  

หลักเกณฑวิธีการ และแนว

ปฏิบัติของเงินทุนหมุนเวียนฯ  

จำนวน 1 เรื่อง 

 

 

 

 

 

458,650,000  

 

 3,073,350  

 

  

(3,260,250)  

 1,118,050  

 

 

 

 299,300  

 

 

 350,000  

 

 

 192,900  

 

 1,300,000 

            



แผนภูมิแกนต 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

  4. การจัดทำและปรับปรุงระเบียบ 

หลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติของ

เงินทุนฯ 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง

ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการเก่ียวกับ

การบริหารงานและการดำเนินงาน

เงินทุนหมุนเวียนฯ  

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     5.1 จัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  

     5.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  

     5.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

กำกับ ติดตามลูกหนี้คางชำระ ฯ  

     5.4 การกำกับ ติดตามลูกหนี้ 

หนี้คางชำระและการดำเนินคดี 

ตามกฎหมาย 

       5.4.1 การสืบทรัพยบังคับคดี 

       5.4.2 การดำเนินคดีตามกฎหมาย 

     5.5 โครงการสำรวจหนี้สิน

ขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาผานระบบ ONLINE 

     5.6 โครงการพัฒนาเว็บไซต 

เงินทุนหมุนเวียนฯ 

 

2 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

12 คร้ัง 

12 คร้ัง 

 

12 คร้ัง 

 

 

 

25  ราย 

 

 

25  ราย 

 

1 เร่ือง 

 

 

1 เร่ือง 

1.5  ระบบบัญชีเงินทุน

หมุนเวียนฯ   

จำนวน 1 ระบบ 

1.6  ระบบเว็บไซตเงินทุน

หมุนเวียนฯ ไดรับการพัฒนา 

1.7  รายงานผลสภาพชีวิต 

ผูกูยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  

กรณีศึกษา : ศึกษานิเทศก  

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด  จำนวน  1  เร่ือง 

 

เชิงคุณภาพ 

1.  การบริหารงานเงินทุน

หมุนเวียนโดยคณะกรรมการ  

อนุกรรมการสวนกลางและ

เขตพ้ืนที่และดำเนินการ

ภายใตตัวชี้วัดของ

กรมบัญชีกลาง 

2.  ขาราชการครูสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  มีขวัญ

กำลังใจในการทำงาน                  

มีสถานภาพดีขึ้น  

   

 

500,000  

 

 

 

 

 

 

 (1,770,600)  

 280,200  

 

 339,600  

 

 400,800  

 

 

 

 

500,000  

 250,000 

            



แผนภูมิแกนต 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

 6. กิจกรรมการดำเนินงานประจำ 

     - การสรรหาพนักงานเงินทุน

หมุนเวียนฯ  

     - จัดสรรงบประมาณสมทบคา

ประกันสังคม  

     - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

     - จัดสรรคาบริหารโครงการเงินทุน

หมุนเวียนของ ธ.ก.ส.  

     - คาตอบแทนพนักงานเงินทุนฯ 

(15 อัตรา) 

     - คาตอบแทนพนักงานเงินทนุหมุนฯ 

เพ่ิมประจำป  

     - เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว

พนักงานเงินทุนฯ 

     - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 

     - คาวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงาน 

     - คาตรวจสอบบัญช ี

 

1 คร้ัง 

 

12 คร้ัง 

 

12 คร้ัง 

12 คร้ัง 

 

15 อัตรา 

 

15 อัตรา 

 

4 อัตรา 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง 

 3.  บุคลากรและเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานมีความรู  ความ

เขาใจเก่ียวกับระเบียบ  

หลักเกณฑ  วิธีการ  และ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน

ขาราชการครู                  

รวมทั้งสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  หนี้คางชำระลดลงอยาง

ตอเนื่อง 

(20,739,100)  

 10,000  

 

 129,120  

 

 6,420  

 16,445,600  

 

 3,113,880  

 

 124,620  

 

 59,460  

 

 300,000  

 

 300,000  

 

 250,000 

 

            

 
การใชจายงบประมาณ 487,993,300 

5,524,225 9,191,175 408,092,975 65,184,925 

1.13 % 1.88 % 83.63 % 13.36 % 



โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล                                               

ของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือเปนเครื่องมือ             

ในการทำงานและเปนการจํากัดหรือควบคุมดุลพินิจในการใชกฎหมายของฝายปกครองซึ่งไดมีการบังคับใช               

มาเปนเวลานาน ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

กฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 5 วรรคหน่ึง ไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จำเปนและ

ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเปนหรือไมสอดคลองกับสภาวการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิต 

หรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชา เพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน วรรคสามและวรรคสี่ ไดบัญญัติวา กอนการตรา

กฎหมายทุกฉบับ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของและวิเคราะหผลกระทบที่ 

อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหน้ัน

แกประชาชน และนำผลน้ันมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน และในการจัดทำราง

กฎหมาย หนวยงานของรัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จำเปน และพึงกำหนดหลักเกณฑ

การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมาย 

ใหชัดเจน รวมทั้งพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี พิจารณา แลวมีหนังสือแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) วา รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) มีคำสั่งใหรับราง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง 

กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสราง

หนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ สำนักงาน ศาลปกครอง 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดขอยุติ กอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี 

ตอไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดเชิญคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป

การศึกษา มาประชุมรวมกัน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 

เปนประธานเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติใหรอความชัดเจนจากรางพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. .... เพ่ือที่จะใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ จะดำเนินการตอไป

หลังจากมีความชัดเจนในการพิจารณาแกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. .... 

  ในระหวางรอความชัดเจนจากรางพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นายณั ฐพล  ทีปสุวรรณ) มอบสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการ ปรับแก ไขราง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... เกี่ยวกับการจัดต้ัง อ.ก.ค.ศ. สพฐ., 

อ.ก.ค.ศ. สพฐ.จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ.สพฐ. กรุงเทพมหานคร ตามผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง

โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 และครั้งที่ 7/2563 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 รวมทั้งการแกไขอำนาจบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



ในการน้ีสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดดำเนินการปรับแกไขรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. .... รวมทั้ งแกไขกฎหมายลำดับรองที่อยู ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ใหสอดคลอง โดยนำมติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางฯ ประกอบกับสาระสำคัญตามคำสั่ง 

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษามาแกไขเพ่ิมเติม 

  สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยภารกิจกฎหมาย อุทธรณ และรองทุกข จะตองดำเนินการจัดกิจกรรม 

เพ่ือรองรับในกระบวนการเสนอปรับปรุง (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. .... ซึ่งอาจมีนโยบายที่จำเปนตองทบทวนใหเปนไปตามนโยบาย รวมทั้งดำเนินการทบทวนกฎหมายลำดับ

รองที่ บังคับใชอยู น้ันวามีฉบับใดบางที่จะตองดำเนินการปรับปรุงแกไข จึงสมควรใหมี โครงการพัฒนา

กฎหมาย กฎ  ระเบี ยบเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา 

ซึ่งประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี (1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และ (2) กิจกรรมทบทวน รวบรวมกฎหมายลำดับรอง และ

ปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายลำดับรองอันเน่ืองมาจากการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย หรือที่ไดรับ

ผลกระทบจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

วัตถุประสงค 

  1. ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....         

  2. ทบทวนและรวบรวมกฎหมายลำดับรองอันเน่ืองมาจากการทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมาย หรือที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

  3. แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

    1. ได (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  

ที่ปรับปรุงแกไข  

    2. ได (ราง) กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

    เชิงคุณภาพ 

 1. (ราง) พระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  

ที่ปรับปรุงแกไข มีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลในปจจุบันและอนาคต 

 2. (ราง) กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับเจตนารมณ ของกฎหมายที่บัญญัติใหมีการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิก

กฎหมายที่ใชบังคับ รวมทั้งนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ใหสวนราชการมีการทบทวนกฎหมาย    



ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

    1. ได (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  

ที่ปรับปรุงแกไข  

    2. ได (ราง) กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

    เชิงคุณภาพ 

 1. (ราง) พระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  

ที่ปรับปรุงแกไข มีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลในปจจุบันและอนาคต 

  2.  (ราง) กฎหมายลำดับรองที่ เกี่ ยวกับบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับเจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติใหมีการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิก

กฎหมายที่ใชบังคับ รวมทั้งนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ใหสวนราชการมีการทบทวนกฎหมาย  

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... งบประมาณ 500,000 บาท 

 วิธีดำเนินการ 

 1.  อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 2.  แตงต้ังคณะทำงาน 

 3.  การเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 4.  ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา และแนวทางแกไข

ปรับปรุงกฎหมายตามนโยบายหรือขอสังเกตในช้ันการพิจารณาราง  

    5. เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) พระราชบัญญั ติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแกไข เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวของตอไป 

    กิจกรรมที่ 2 ทบทวน รวบรวมกฎหมายลำดับรอง และปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายลำดับรอง 

อันเน่ืองมาจากการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย หรือที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 500,000 บาท 

 วิธีดำเนินการ 

 1.  อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 2.  แตงต้ังคณะทำงาน 

 3.  ประสานกับภารกิจอ่ืนเพ่ือรวบรวมกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 4. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 



 5.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนกฎหมายลำดับรองที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุง

กฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ ปรับปรุงหรือแกไขกฎหมาย

ลำดับรองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีความสอดคลอง

เช่ือมโยงกับเจตนารมณของกฎหมายที่ปรับปรุง 

 6.  เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวของตอไป 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ  1,000,000 บาท 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ดานยุทธศาสตร 

  กรณีมีสถานการณ  เชน  การประกาศใชกฎหมายวาด วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม รวมทั้งนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรีอาจทำใหการดำเนินการแกไขกฎหมายที่ดำเนินการไปแลวเกิดการสูญเปลาตองปรับแกไข

กฎหมายใหม  

  ดานการดำเนินการ 

  การที่บุคลากรผูรับผิดชอบดำเนินการมีการโอนยายหรือเปลี่ยนหนาที่ไป อาจสงผลกระทบตอ 

การดำเนินงานความตอเน่ืองของขอมูลที่ไดดำเนินการไวแลว 

  ดานการเงิน  

  ไมมี 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ 

  ไมมี 

การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 บุคลากรตองคอยติดตามความกาวหนาในการเสนอแกไขกฎหมายในสวนที่ เกี่ยวของ                

เพ่ือเตรียมพรอมหากเกิดกรณีมีการยกเลิกหรือแกไขกฎหมายตาง ๆ และมีการประกาศใชกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมเพ่ือเตรียมพรอมและเตรียมการปรับแกกฎหมายในสวนที่

เกี่ยวของใหสอดรับกัน (กฎหมายลำดับรอง) 

 ดานการดำเนินการ 

 การเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการรับทราบในการดำเนินการตามโครงการ                    

เพ่ือปองกันกรณีที่หากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดถายโอนหรือถูกปรับเปลี่ยนตำแหนงหนาที่ไป 

  ดานการเงิน  

  ไมมี 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ 

  ไมมี 



ผูรับผิดชอบโครงการ ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ และรองทุกข 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. ได (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  

ที่ปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตในช้ันพิจารณาราง 

 2. จำนวนกฎหมายลำดับรองอันเน่ืองมาจากการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย                    

หรือที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     

พ.ศ. 2547 

 3. ไดรางกฎหมายลำดับรองปรับปรุงแลว พรอมนำเสนอตามกระบวนการข้ันตอนในการออก

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ก.ค.ศ. ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ 

 4. เจาหนาที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของ                  

มีความรูความเขาใจในเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      

ที่ปรับปรุงแกไข และมีกฎหมายลำดับรองออกบังคับใชโดยมีความเหมาะสม เปนธรรม ไมเปนภาระแกประชาชน

เกินสมควร สอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามกาลสมัยและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา  

การติดตามประเมินผลและรายงาน 

 ติดตามตรวจสอบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทำรางกฎหมายลำดับรอง 



ประมาณการคาใชจาย 

1. คาที่พัก  151,500  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 10 คน x 3 คืน  = 43,500  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 40 คน x 3 คืน  = 108,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   211,400 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 50 คน x 4 มื้อ = 60,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 50 คน x 3 มื้อ = 20,000  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 50 คน x 8 มื้อ  = 131,400  บาท 

3. คาพาหนะ    60,000  บาท 

   50 คน x 1,200 บาท  = 60,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     20,500  บาท 

  (270 บาท × 4 วัน) – (มื้อละ 90 × 7 มื้อ) × 10 คน =   4,500  บาท 

  (240 บาท × 4 วัน) – (มื้อละ 80 × 7 มื้อ) × 40 คน =  16,000  บาท 

5. คาวิทยากร   131,400 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง =       1,800  บาท 

   4 คน x 1,200 บาท x 3 ช่ัวโมง =  14,400  บาท 

   4 คน x 1,200 บาท x 16 ช่ัวโมง = 76,800  บาท 

   4 คน x 600 บาท x 16 ช่ัวโมง =    38,400  บาท  

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  4,100 บาท 

    รวมทั้งสิน้      500,000  บาท 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 2 ครั้ง  รวมเปนเงินทัง้สิ้น    1,000,000 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี            

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560                           

 
 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการใน

การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 

ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต 

ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ 

โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐให

เกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอาย ตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุก

รูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ 

มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล  แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับ ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน 

เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรม พัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตรระยะ

กลาง และระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ที ่อยู บนพื ้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ  

มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวางที่หนวยงานกันบนพื้นฐานแหงการไววางใจซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งสรางเครื่องมือการประเมินคุณภาพ และผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองมุงกอใหเกิดผลลัพธ

ตอสังคมรวมกัน พรอมทั้งพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเปนชองทางให

ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมเสีย

คาใชจายสูงเกินสมควร 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน 

เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรม พัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตรระยะ

กลาง และระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ที ่อยู บนพื ้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ  

มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวางที่หนวยงานกันบนพื้นฐานแหงการไววางใจซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งสรางเครื่องมือการประเมินคุณภาพ และผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองมุงกอใหเกิดผลลัพธ

ตอสังคมรวมกัน พรอมทั้งพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเปนชองทางให

ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมเสีย

คาใชจายสูงเกินสมควร 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา  

สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม

ที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจัก

แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสราง

จิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน ใหขาราชการและ

เจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน

การเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส  

ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เชน การนาระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานที่

โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธี

ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจ ของผูมี

อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ  

โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที ่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั ้นตอนการดำเนินงาน  

การเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริม การ

เขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ  

โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ  

จัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน  

การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีอยู

ใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ มครองผู ชี ้เบาะแสที ่สามารถสรางความเชื ่อมั ่นและมั ่นใจใหกับ  

ผูใหเบาะแส 

เปาหมายของแผนยอย 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

2. คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน 

เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรม พัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตรระยะ

กลาง และระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ที ่อยู บนพื ้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ  

มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวางที่หนวยงานกันบนพื้นฐานแหงการไววางใจซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งสรางเครื่องมือการประเมินคุณภาพ และผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองมุงกอใหเกิดผลลัพธ



ตอสังคมรวมกัน พรอมทั้งพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเปนชองทางให

ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมเสีย

คาใชจายสูงเกินสมควร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

วัตถุประสงค 

เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

เปาหมาย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของภาครัฐ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอด 

การทุจริตและประพฤติ 

แนวทางการพัฒนา 

กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุม

และทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขันที่ 

เปนธรรม เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถ

พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  



แผนภูมิแกนต 

 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ และรองทุกข 

1 โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับปรุง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

วิธีดำเนินการ 

   1. อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

   2. แตงต้ังคณะทำงาน 

   3. การเตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   4. ดำเนินการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

   5. สรุปผลโครงการและรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

1. ได (ราง) พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแกไข  

2. ได (ราง) กฎหมายลำดับ

รองที่เก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ไมนอยกวา 1 เร่ือง 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

1. ได (ราง) พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแกไข  

2. ได (ราง) กฎหมายลำดับ

รองที่เก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

ไมนอยกวา 1 เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



แผนภูมิแกนต 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ และรองทุกข 

 กิจกรรมที ่ 2 กิจกรรมทบทวน รวบรวม

กฎหมายลำด ับรอง และปร ับปร ุงหรือ 

แกไขกฎหมายลำดับรองอันเนื ่องมาจาก 

การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

หรือที ่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

วิธีดำเนินการ 

   1. อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

   2. แตงตั้งคณะทำงาน 

   3. ประสานกับภารกิจอื่นเพื่อรวบรวม

กฎหมายลำดับรอง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

   4. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

   5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

กฎหมายลำดับรอง/ปรับปรุงหรือแกไข

กฎหมายลำดับรอง 

   6. สรุปผลโครงการและรายงาน 

เชิงคุณภาพ 

1. (ราง) พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแกไข  

มีความสอดคลองกับนโยบาย

การบริหารงานบุคคลใน

ปจจุบันและอนาคต 

2. (ราง) กฎหมายลำดับรองที่

เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความสอดคลอง

เชื่อมโยงกับเจตนารมณของ

กฎหมายที่ บัญญัติใหมี 

การปรับปรุง แกไข หรือยกเลิก

กฎหมายที่ใชบังคับ รวมทั้ง

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่

ใหสวนราชการมีการทบทวน

กฎหมาย 

เชิงคุณภาพ 

1. (ราง) พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแกไข  

มีความสอดคลองกับนโยบาย

การบริหารงานบุคคลใน

ปจจุบันและอนาคต 

2.  (ราง) กฎหมายลำดับรองที่

เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา มีความ

สอดคลองเชื่อมโยงกบั

เจตนารมณของกฎหมายที่

บัญญัติใหมีการปรับปรุง แกไข 

หรือยกเลิกกฎหมายที่ใชบังคับ 

รวมทั้งนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาลที่ใหสวนราชการมีการ

ทบทวนกฎหมาย  

500,000             

 
การใชจายงบประมาณ 1,000,000  

500,000 500,000 
 

50.00 % 50.00 % 



โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติวา  

“รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม สำหรับ

เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานน้ัน ๆ ซึ่งตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว”ประกอบกับมาตรา 258 ข. (4) 

ในการดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ โดยมี ก.ค.ศ. ในฐานะองคกรกลางบริหาร 

งานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองเตรียมความพรอมและใหความรู ความเขาใจในประมวล

จริยธรรมใหทุกหนวยงานในสังกัดเขาใจในหลักการ สาระ กลไก มาตรการและสภาพบังคับ การนำประมวล

จริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ

ตนเองในระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และการกระจายอำนาจในการบริหารงานบุคคลจากเดิม  

ในระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547.ในอันที่ จะส งผล 

ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ จึงมีความจำเปนที่จะตองใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ผูบังคับบัญชาและผูที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ในการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาและสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใหมีการดำเนินการที่ถูกตองโปรงใส รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการและ

เปนไปตามระเบียบของทางราชการตอไป 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดใชเปนหลักใน 

การประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในการเปนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่ ดีมีศีลธรรม คุณธรรมเปนแบบอยางความประพฤติใหแกผู เรียน ชุมชน สังคม และเพ่ือสราง 

คุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตไดโดยมี 

ความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม 

เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ  

  ไดประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 

  เชิงคุณภาพ 

  ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรม ขอกำหนดและกระบวนการรักษาจริยธรรม

ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนดไว 



ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ  

  ไดประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 

  เชิงคุณภาพ 

  ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรม ขอกำหนดและกระบวนการรักษาจริยธรรม

ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนดไว 

กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมจัดทำ (ราง) ประมวลจริยธรรมฯ (ใชงบกลางสำนักงาน ก.ค.ศ.)  

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ ในการจัดทำ (ราง) ประมวลจริยธรรมขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... งบประมาณ 396,700 บาท 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพรอม รับฟงความคิดเห็น (ราง) ประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และขอกำหนดจริยธรรม งบประมาณ 709,100 บาท 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำ (รางสมบูรณแบบ) ประมวลจริยธรรม

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากทำประชาพิจารณ งบประมาณ 394,200บาท 

  วิธีดำเนินการ 

1. จัดประชุมจัดทำ (ราง) ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุม 

ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. 

   2. จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ ในการจัดทำ (ราง) ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

  3. จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมรับฟงความคิดเห็น (ราง) ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... และขอกำหนดจริยธรรม  

   4. จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำ (รางสมบูรณแบบ) ประมวลจริยธรรมขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา หลังจากทำประชาพิจารณ  

   5. เสนอ (ราง) ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ ก.ค.ศ. เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

   6. เสนอคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ  1,500,000 บาท 



การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ดานยุทธศาสตร 

  ไมม ี

  ดานการดำเนินการ 

  บุคลากรมีงานหลักดานการดำเนินการทางวินัยเขามาเปนจำนวนมากเมื่อเทียบตอนิติกรที่

ปฏิบัติงานอยู ทั้งมีการเรงรัดจากผูบังคับบัญชา จึงทำใหบุคคลการที่ปฏิบัติงานดานจัดทำประมวลจริยธรรมมีเวลาจำกัด 

ทั้งจะตองประสานผูทรงคุณวุฒิ  ประสานบุคลากรในหนวยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ และ

จัดเตรียมขอมูล 

  ดานการเงิน 

  งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ คาใชจายในการจัดทำประชาพิจารณ เชน โรงแรมอาจ

ปรับเปลี่ยนผันผวน คารายงานการเดินทางไมอาจกำหนดไดโดยแนนอนในแตละครั้ง 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ 

  ไมม ี

การบริหารความเสี่ยง  

  ดานยุทธศาสตร 

  ไมม ี

  ดานการดำเนินการ 

  จัดใหนิติกรสายงานวินัยทุกทาน เปนเจาภาพรวมรับผิดชอบ จะไดมีสวนรวมในการจัดทำ 

รางประมวลจริยธรรม และรับฟงรางประชาพิจารณ 

  ดานการเงิน 

  ของบสวนกลางในกรณีไมพอ 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ 

  ไมม ี

ผูรับผิดชองโครงการ ภารกิจเสริมสรางและมาตรฐานวินัย (กลุมเสริมสรางวินัยและจริยธรรม) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

  ไดประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบ

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรม ขอกำหนดและกระบวนการ

รักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนดไว 

การติดตามและประเมินผล และสรปุรายงาน  

  ติดตามจากขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไวในรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมจัดทำ (ราง) ประมวลจริยธรรมฯ จัดประชุม ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 2 ครั้ง  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (ใชงบกลางสำนักงาน ก.ค.ศ.) 

1. คาอาหารและอาหารวาง           12,000 บาท 

 1.1 อาหารกลางวัน 

  200 บาท x 1 มื้อ x จำนวนเจาหนาที่ไมเกิน 40 คน  =  8,000 บาท 

 1.2 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 40 คน x 4 มื้อ   

  50 บาท x 2 มื้อ x จำนวนเจาหนาที่ไมเกิน 40 คน  =  4,000 บาท 

    รวมทั้งสิน้           12,000 บาท 

จัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง   รวมเปนเงนิทัง้สิ้น            24,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ ในการจัดทำ (ราง) ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. .... ประมาณ 30 คน จำนวน 3 วัน    

1.1 คาทีพ่ัก           141,600 บาท 

- เจาหนาที่คางลวงหนา (900 บาท x 17 คน) x 3 คืน   =   45,900 บาท 

- ผูทรงคุณวุฒ ิ(1,450 บาท x 30 คน) x 2 คืน     =   87,000 บาท 

- ผูบริหาร (1,450 บาท x 3 คน) x 2 คืน     =    8,700 บาท  

1.2 คาอาหาร           100,000 บาท 

 - คาอาหารกลางวัน (300 บาท x 50 คน) x 3 มื้อ    =   45,000 บาท 

 - คาอาหารเย็น (350 บาท x 50 คน) x 2 มื้อ    =   35,000 บาท 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (80 บาท x 50 คน) x 5 มื้อ   =   20,000 บาท 

1.3 คาพาหนะ+คาเบี้ยเลี้ยง            93,400 บาท 

 - คาพาหนะ (1,200 บาท x 50 คน)     =   60,000 บาท 

 - คาบัตรโดยสารเครื่องบิน (6,000 บาท x 2 คน)    =   12,000 บาท 

 - คาเบ้ียเลี้ยง  

   - ของเจาหนาที่พักลวงหนา (240 บาท x 4 วัน) – (80 บาท x 5 มื้อ) x 17 คน  =   9,520 บาท 

   - ของผูทรงคุณวุฒิ/ผูบริหาร (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 5 มื้อ) x 33 คน = 11,880 บาท

           



1.4 คาวิทยากร               4,200 บาท 

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

 - (3 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 2 คน)     =     3,600 บาท 

1.5 คาใชจายอ่ืนๆ             57,500 บาท 

 - คาหองประชุม (1 หอง x 5,000 บาท x 3 วัน)    =   15,000 บาท 

 - คากระเปาเอกสาร (50 ใบ x 150 บาท)     =     7,500 บาท 

 - คาวัสดุและเอกสารในการประชุม      =   30,000 บาท 

 - คาใชจายอ่ืนๆ (คาน้ำมันเช้ือเพลิง)     =     5,000 บาท 

        รวมทั้งสิน้     396,700 บาท 

กิจกรรมที่ 3 จดัประชุมสัมมนาเตรียมความพรอม รับฟงความคิดเห็น (ราง) ประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และขอกำหนดจริยธรรม จำนวน 300 คน จำนวน 2 วัน 

1. คาทีพ่ัก             48,750 บาท  

- เจาหนาที่ (900 บาท x 15 คน) x 2 คืน     =   27,000 บาท 

- ผูบริหาร/วิทยากร (1,450 บาท x 15 คน) x 1 คืน    =   21,750 บาท  

2. คาอาหาร            392,700 บาท 

 - คาอาหารกลางวัน (300 บาท x 330 คน) x 2 มื้อ    =  198,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (80 บาท x 330 คน) x 3 มือ้   =    79,200 บาท 

- คาอาหารเย็น (350 บาท x 330 คน) x 1 มื้อ    =  115,500 บาท 

3. คาพาหนะ+คาเบี้ยเลี้ยง            47,250 บาท 

 - คารถรับจาง (1,200 บาท x 30 คน)     =   36,000  บาท 

 - คาเบ้ียเลี้ยง  

   - เจาหนาที่ (240 บาท x 3 วัน) – (80 บาท x 3 มื้อ) x 15 คน  =    7,200 บาท 

   - ผูบรหิาร/วิทยากร (270 บาท x 2 วัน) – (90 บาท x 3 มื้อ) x 15 คน =    4,050 บาท 

4. คาวิทยากร             94,200 บาท 

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

- (3 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 2 คน)     =     3,600 บาท 

 - (15 ชม.ๆ ละ x 1,200 บาท x 5 คน)     =   90,000 บาท 

            



5. คาใชจายอ่ืนๆ          125,250 บาท 

 - คากระเปาเอกสาร (330ใบ x 100 บาท)    =    33,000 บาท  

 - คาวัสดุและเอกสารในการประชุม     =    30,000 บาท  

 - คาเอกสารอัดสำเนา (ราง) จริยธรรมฯ    =    24,240 บาท 

 - คาเอกสารอัดสำเนาแบบสอบถาม     =    23,560 บาท 

 - คาใชจายอ่ืนๆ (คาน้ำมันเช้ือเพลิง)    =    15,400 บาท 

* ในสวนของคาที่พัก/คาพาหนะ/คาเบ้ียเลี้ยงของผูเขารวมสัมมนาใหเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัด 

    รวมทั้งสิ้น   709,100 บาท 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำ (รางสมบูรณแบบ) ประมวลจริยธรรมขาราชการครู                

และบุคลากรทางการศึกษา หลังจากทำประชาพิจารณ ประมาณ  30 คน จำนวน 2 วัน 

1.1  คาที่พัก        141,600 บาท 

- เจาหนาที่คางลวงหนา (900 บาท x 17 คน) x 3 คืน  =   45,900 บาท   

- ผูทรงคุณวุฒ ิ(1,450 บาท x 30 คน) x 2 คืน    =   87,000 บาท 

- ผูบริหาร (1,450 บาท x 3 คน) x 2 คืน    =     8,700 บาท   

1.2 คาอาหาร        100,000 บาท 

 - คาอาหารกลางวัน (300 บาท x 50 คน) x 3 มื้อ   =   45,000 บาท 

 - คาอาหารเย็น (350 บาท x 50 คน) x 2 มื้อ   =   35,000 บาท 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (80 บาท x 50 คน) x 5 มื้อ  =   20,000 บาท     

1.3 คาพาหนะ+คาเบี้ยเลี้ยง      93,400 บาท 

 - คาพาหนะ (1,200 บาท x 50 คน)    =   60,000 บาท 

 - คาบัตรโดยสารเครื่องบิน (6,000 บาท x 2 คน)   =   12,000 บาท 

- คาเบ้ียเลี้ยง  

   - ของเจาหนาที่พักลวงหนา (240 บาท x 4 วัน) – (80 บาท x 5 มื้อ) x 17 คน =  9,520 บาท 

      - ของผูทรงคุณวุฒิ/ผูบริหาร (270 บาท x 3 วัน) – (90 บาท x 5 มื้อ) x 33 คน= 11,880 บาท 

1.4 คาวิทยากร        4,200 บาท 

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

 - (3 ชม.ๆ ละ x 600 บาท x 2 คน)    =     3,600 บาท 

           



1.5 คาใชจายอ่ืนๆ           55,000 บาท 

 - คาหองประชุม (1 หอง x 5,000 บาท x 2 วัน)   =   10,000 บาท 

 - คาวัสดุและเอกสารในการประชุม     =   40,000 บาท  

 - คาใชจายอ่ืนๆ (คาน้ำมันเช้ือเพลิง)    =     5,000 บาท 

    รวมทั้งสิ้น  394,200 บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย 

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบ การบริหารจัดการที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น 

และงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน   

4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน

สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการมี จิตสาธารณะเขาไปใน 

ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาใหเอื้อตอการมี

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ ประเพณีอันดีงามเพ่ิมขึ้น 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เปาหมาย 

 2.1 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือ

ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั ่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต กําหนดใหเจา

พนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และ

หลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมทั้ง ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของ

ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดํารง ตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงิน แผนดิน และผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามที่กฎหมายกําหนด 

จะตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหน้ีสินใหประชาชนทราบ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีหนาที่เกี่ยวของในการบริหารงานบุคคล ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีหนาที่เกี่ยวของในการบริหารงานบุคคล ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา  

สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่

สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะ

เรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและ

คานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน ใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



เขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง 

สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมี

มาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส  

ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่เชน 

การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานที่โปรงใสใน

กระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน

ตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของเพื ่อลดการใชดุลพินิจ ของผู มีอำนาจใน 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนา

ระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การเขาถึงขอมูล รวมถึง

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริม การเขาถึงขอมูลสาธารณะ 

สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมี

กลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางและการดำเนินการภาครัฐ 

เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถ

ของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและ

คุมครองผูช้ีเบาะแสที่สามารถสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจใหกับ ผูใหเบาะแส 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

เปาหมาย 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตามหลักคุณธรรม

และจริยธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1.เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. แนวทางการพัฒนาที่พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำใหเจาหนาที่ของรัฐและ 

ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค

ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตาม

ความรายแรงแหงการกระทำอยางจริงจัง 



แผนภูมิแกนต 

 
 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจเสริมสรางและมาตรฐานวินัย 

1 โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

   1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

ประมวลจริยธรรมฯ (โดยเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ

เก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  

และสวนราชการที่เก่ียวของ)  

คร้ังที่ 1/2564 

   2) จัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ  

   3) สรุปผลการประชาพิจารณ และ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประมวล

จริยธรรมฯ (โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและมี

ประสบการณเก่ียวกับมาตรฐานทาง

จริยธรรม และสวนราชการที่เก่ียวของ)  

คร้ังที่ 2/2564 

   4) ฝายเลขาฯ นำประมวลจริยธรรม ฯ 

เสนอตอ ก.ค.ศ. เพ่ือทราบ 

   5) ฝายเลขาฯ นำประมวลจริยธรรม ฯ 

เสนอตอ ก.ม.จ. เพ่ือทราบ 

เชิงปริมาณ  

ไดประมวลจริยธรรม

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบบั 

เชิงคุณภาพ 

ประมวลจริยธรรม

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ถูกตองตาม

ระเบียบคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมวา

ดวยหลักเกณฑการจัดทำ

ประมวลจริยธรรม 

ขอกำหนดและกระบวนการ

รักษาจริยธรรมของหนวยงาน 

และเจาหนาที่ของรัฐ  

พ.ศ. 2563 กำหนดไว 

เชิงปริมาณ  

ไดประมวลจริยธรรม

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบบั 

เชิงคุณภาพ 

ประมวลจริยธรรม

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ถูกตองตาม

ระเบียบคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมวา

ดวยหลักเกณฑการจัดทำ

ประมวลจริยธรรม 

ขอกำหนดและกระบวนการ

รักษาจริยธรรมของ

หนวยงานและเจาหนาที่ของ

รัฐ พ.ศ. 2563 กำหนดไว 

1,500,000             

 
การใชจายงบประมาณ 1,500,000 

398,650 1,101,350 
  

26.58 % 73.42 % 



 
 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารราชการแนวใหม 

 

หลักการและเหตุผล 

  หลักการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดีไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” 

ประกอบกับนโยบายดานที่ 10 ของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) ใหสงเสริมการบริหาร

ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใหคำนึงถึง

ประโยชนสุขของประชาชนเปนที ่ตั ้ง ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุ งผลสัมฤทธิ์ และประโยชนสวนรวมที ่มี 

ความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การนำระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0  

 สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดนำนโยบายดังกลาวมากำหนดเปนยุทธศาสตรที่ 1 คือ การพัฒนาองคกร

และจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือมุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง 

บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่มทันตอการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสม

ตอสถานการณตาง ๆ สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทำ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ที่แสดงถึงความมุงมั่นใหงานมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 

และการใหบริการของสำนักงานมีแบบแผนและเปนระบบ สรางบริการของสำนักงานที่มีหลักธรรมาภิบาล 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขาถึงการบริการได สามารถเช่ือมโยงการทำงาน 

ไดอยางมีมาตรฐานสากล โดยอาศัยปจจัยหลักสำคัญ คือ การสานพลังทุกภาคสวน (Collaboration)  

การสร างน วัตกรรม  (Innovation) และการปรับเข าสู การเปน ดิจิทัล  (Digitization/Digitalization)  

ทั้งน้ีต องปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีเ พ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด ซึ่งจะสงผลใหสำนักงาน ก.ค.ศ. บรรลุวิสัยทัศนในการเปน

องคกรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูการเปนระบบราชการ 4.0 ในอนาคตตอไป 



 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหเปนองคกรที่มีศักยภาพสูง   

ในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา  

 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สูระดับมาตรฐานสากลเพื่อความเปนเลิศ 

ดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. เพิ ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพโดยมุ งผลสัมฤทธ์ิ 

เปนสำคัญนำไปสูองคกรสมัยใหมที ่ทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณที ่เปลี ่ยนแปลงไปสอดคลอง 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 1. คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 2. รายงานการพัฒนาองคการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 เชิงคุณภาพ 

   1. มีการพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดดและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0  

 2. บุคลากรมีความคิดริเริ ่ม เรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะและมีความเปน 

มืออาชีพในการปฏิบัติงาน พรอมปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. รอยละของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดานพัฒนาองคการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ใหบรรลุเปาหมาย ตามที่ กพร. สป. กำหนด 

 เชิงคุณภาพ 

 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. รอยละของความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหมไมนอยกวารอยละ 80 

 3. คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานตามเกณฑการประเมินที่ ก.พ.ร. สป. กำหนด 



 
 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. งบประมาณ 200,000 บาท 

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการ

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 - การประชุมเตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคำรับรองฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

- การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 134,000 บาท  

- กิจกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑสูระบบราชการ 4.0 และตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

- การวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตัวช้ีวัดดานพัฒนาองคการ  

  - กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานพัฒนาองคการ 

- กิจกรรมสัมมนาใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผล และพัฒนากระบวนงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยนำ

ระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 64,000 บาท 

  - การประชุมคณะทำงานติดตาม และพัฒนากระบวนงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม และพัฒนากระบวนงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

กิจกรรมที่ 4 การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. งบประมาณ 150,000 บาท 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ. งบประมาณ 240,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ 788,000 บาท 



 
 
การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ดานยุทธศาสตร 

 ไมม ี

 ดานการดำเนินการ 

 1. การดำเนินการตามตัวช้ีวัดอาจไมบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว เน่ืองจากอาจมี 

การเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานที่ไมสามารถควบคุมไดการไดรับจัดสรรทรัพยากรที่ไมเพียงพอ 

ตอการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 2. การดำเนินกิจกรรมพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

รายหมวดอาจไมบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูเรื่องเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐไมเพียงพอ แนวทางการขับเคลื่อนไมมีความชัดเจน รวมถึงการใหความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมบุคลากรในองคกรที่มีความหลากหลายของชวงอายุ

สงผลตอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการปฏิบัติราชการในรูปแบบใหม 

  4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของการปฏิบัติราชการ 4.0 อาจไมทันตอการเปลี่ยนแปลง

เน่ืองจากตองใชความตอเน่ืองอยางนอย 3 ป  

 ดานการเงิน 

 ไมม ี

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

 ไมม ี

การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 ไมม ี

 ดานการดำเนินการ 

  1.  ควรมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการติดตาม

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานพรอมทั้งปญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน โดยกำหนดเปนการติดตาม 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

                  2.  ใหความรู เกี ่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แกผู รับผิดชอบ

คณะทำงาน และเจาหนาที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เ พ่ือเสริมสรางความเขาใจและเห็นความสำคัญ 

ของการดำเนินการพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3.  ควรมีการวางแผนกลยุทธในการขับเคลื ่อนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ในชวงระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหการดำเนินงานเกิดการพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง 

 ดานการเงิน 

 ไมม ี

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

 ไมมี



 
 

ผูรับผิดชอบ ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

   1. สำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรที่มีคุณภาพการบริหารจัดการและศักยภาพในการบริหาร  

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

   2. สำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรที่มีการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากลเพื่อความเปนเลิศ

ดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ในยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 3. การดำเนินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.  

และการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานพัฒนาองคการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุเปาหมายตามที่กำหนด 

 4. การบริหารจัดการองคการของสำนักงาน ก.ค.ศ. มีประสิทธิภาพ โดยมุงผลลัพธเปนสำคัญ

สอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน



 
 

ประมาณการคาใชจาย 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. (200,000 บาท) 

  1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   และการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (20,700 บาท) 

 1.1.1 คาอาหารและอาหารวาง 13,500 บาท  

  อาหารกลางวัน  

  45 คน x 200 บาท x 1 มื้อ   =  9,000 บาท 

  อาหารวางและเครื่องด่ืม 

  45 คน x 50 บาท x 2 มื้อ   =  4,500 บาท 

 1.1.2 คาวิทยากร   7,200 บาท 

  1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง   =    600 บาท 

  1 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง   =  1,200 บาท  

  3 คน x 600 บาทx 3 ช่ัวโมง  =  5,400 บาท 

    รวมทั้งสิน้  20,700 บาท 

  

 1.2 การประชุมเตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินผล (2,500 บาท) 

  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ  

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  1.2.1 อาหารวางและเครื่องด่ืม   2,500 บาท 

   50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 2,500 บาท 

    รวมทั้งสิน้  2,500 บาท 

 1.3 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (2,500  บาท) 

  ตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการของสำนกังาน ก.ค.ศ. 

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  1.3.1 อาหารวางและเครื่องด่ืม 2,500 บาท 

   50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 2,500 บาท 

    รวมทั้งสิน้      152,100  บาท 

 



 
 

 1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (22,200 บาท) 

  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ 

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน  

  1.4.1 คาอาหารและอาหารวาง 15,000 บาท  

   อาหารกลางวัน  

   50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 10,000  บาท 

   อาหารวางและเครื่องด่ืม 

   50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ =   5,000  บาท 

  1.4.2 คาวิทยากร   7,200  บาท  

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =     600   บาท  

   1 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง =   1,200  บาท  

   3 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง =   5,400  บาท 

    รวมทั้งสิน้      22,200  บาท 

  1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (152,100 บาท) 

  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ 

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

  1.5.1 คาอาหาร 49,450 บาท  

   อาหารวางและเครื่องด่ืม 

   43 คน x 50 บาท x 4 มื้อ  =   8,600  บาท  

   อาหารกลางวัน  

   300 บาท x 2 มื้อ x 43 คน  =  25,800  บาท 

   อาหารเย็น 

   43 คน x 350 บาท x 1 มื้อ  =  15,050  บาท 

 1.5.2 คาเบี้ยเลี้ยง  10,410  บาท 

   3 คน x 90 บาท x 3 มื้อ  =      810 บาท 

   40 คน x 80 บาท x 3 มื้อ  =    9,600 บาท 

  1.5.3 คาพาหนะ 25,800  บาท 

   43 คน x 600 บาท  =  25,800 บาท 

  1.5.4 คาที่พัก 40,350 บาท 

   3 คน x 1,450 บาท x 1 คืน  =    4,350 บาท 

   40 คน x 900 บาท x 1 คืน  =  36,000  บาท 

  



 
 

  1.5.5 คาตอบแทนวิทยากร  25,800  บาท  

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง   =     600 บาท 

   3 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง   =   1,800  บาท 

   3 คน x 600 บาท x 13 ช่ัวโมง   =  23,400 บาท 

  1.5.6 คาใชจายอ่ืน ๆ       290 บาท 

    รวมทั้งสิน้        152,100 บาท 

     รวมเปนเงินทั้งสิ้น     200,000 บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (134,000 บาท)  

   2.1 กิจกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑสูระบบราชการ 4.0  

   และตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  (30,000 บาท) 

 2.1.1  คาอาหาร   15,000 บาท 

  อาหารวางและเครื่องมือ 

  50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ =  5,000 บาท 

  อาหารกลางวัน 

  50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 10,000 บาท 

 2.1.2 คาตอบแทนวิทยากร   13,800 บาท 

  1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =    600  บาท 

  2 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =  1,200 บาท 

  5 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง = 12,000 บาท 

     2.1.3  คาใชจายอ่ืน ๆ     1,200  บาท 

    รวมทั้งสิน้           30,000 บาท 

    2.2  การวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน (24,000 บาท) 

     ตัวชี้วัดดานพัฒนาองคการ  

 2.2.1  คาอาหาร  12,600  บาท 

  อาหารวางและเครื่องมือ 

  42 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 4,200  บาท 

  อาหารกลางวัน 

  42 คน x 200 บาท x 1 มื้อ  = 8,400  บาท 

 



 
 

 2.2.2 คาตอบแทนวิทยากร  11,400  บาท 

  1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =   600  บาท 

  2 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 1,200  บาท 

  4 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง = 9,600  บาท 

    รวมทั้งสิน้           24,000 บาท 

    2.3  กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดานพัฒนาองคการ   (50,000 บาท)              

                    จำนวน 2 ครัง้ (25,000 บาท x 2 ครั้ง) 

 2.3.1  คาอาหาร  12,600 บาท 

  อาหารวางและเครื่องมือ 

  42 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 4,200 บาท 

  อาหารกลางวัน 

  42 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 8,400 บาท 

 2.3.2 คาตอบแทนวิทยากร  11,400 บาท 

  1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =   600 บาท 

  2 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง = 1,200 บาท 

  4 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง = 9,600 บาท 

 2.3.3  คาใชจายอ่ืน ๆ    1,000 บาท 

    รวมทั้งสิน้           50,000 บาท 

     2.4  กิจกรรมสัมมนาใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู  (30,000 บาท) 

      ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

                   2.4.1  คาอาหาร   15,000 บาท 

                     อาหารวางและเครื่องด่ืม 

                     50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ =  5,000 บาท 

                   อาหารกลางวัน 

                   50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 10,000 บาท 

    2.4.2  คาตอบแทนวิทยากร   13,800 บาท 

                     1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =    600 บาท 

                     2 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =  1,200 บาท 

                     5 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง = 12,000 บาท 

     2.4.3  คาใชจายอ่ืน ๆ      1,200 บาท 

    รวมทั้งสิน้           30,000 บาท 

   รวมเปนเงนิทัง้สิ้น         134,000 บาท 



 
 

   กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผล และพัฒนากระบวนงาน  (64,000 บาท) 

     ของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยนำระบบดิจิทลัมาใชในการปฏิบัติงาน                

                   3.1  การประชุมคณะทำงานติดตาม และพัฒนากระบวนงาน (11,000 บาท) 

     ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

                    3.1.1 คาอาหาร 11,000 บาท 

                 อาหารวางและเครื่องด่ืม 

                 50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 5,000 บาท 

                 อาหารกลางวัน 

                 50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 6,000 บาท 

    รวมทั้งสิน้           64,000 บาท 

   3.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม และพัฒนากระบวนงาน (53,000 บาท) 

     ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

  3.2.1 คาอาหาร  27,000 บาท  

   อาหารวางและเครื่องด่ืม 

   45 คน x 50 บาท x 4 มื้อ =   9,000 บาท  

   อาหารกลางวัน  

   45 คน x 200 บาท x 2 มื้อ = 18,000 บาท 

  3.2.2 คาตอบแทนวิทยากร  24,600 บาท  

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง =     600 บาท  

   2 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง =   2,400 บาท  

   4 คน x 600 บาท x 9 ช่ัวโมง =  21,600 บาท 

  3.2.3 คาใชจายอ่ืน ๆ   1,400 บาท 

    รวมทั้งสิน้           53,000 บาท 

   รวมเปนเงนิทัง้สิ้น           64,000 บาท 



 
 

 กิจกรรมที่ 4 การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. (150,000 บาท) 

  4.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       4.1.1 คาอาหาร   49,450 บาท  

   อาหารวางและเครื่องด่ืม 

   43 คน x 50 บาท x 4 มื้อ =    8,600 บาท  

   อาหารกลางวัน  

   43 คน x 300 บาท x 2 มื้อ =  25,800 บาท 

   อาหารเย็น 

   43 คน x 350 บาท x 1 มื้อ =  15,050 บาท 

 4.1.2 คาเบี้ยเลี้ยง    10,410 บาท 

   3 คน x 90 บาท x 3 มื้อ =      810 บาท 

   40 คน x 80 บาท x 3 มื้อ =    9,600 บาท 

  4.1.3 คาพาหนะ   25,800 บาท 

   43 คน x 600 บาท =  25,800  บาท 

  4.1.4 คาทีพ่ัก   40,350 บาท 

   3 คน x 1,450 บาท x 1 คืน =    4,350 บาท 

   40 คน x 900 บาท x 1 คืน =  36,000  บาท 

  4.1.5 คาตอบแทนวิทยากร    22,800 บาท  

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง  =      600  บาท 

   1 คน x 600 บาท x 1 ช่ัวโมง  =      600  บาท 

   3 คน x 600 บาท x 12 ช่ัวโมง  =  21,600 บาท 

  4.1.6 คาใชจายอ่ืน ๆ     1,190 บาท 

    รวมทั้งสิน้         150,000 บาท 

 



 
 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ.                         (240,000 บาท) 

  5.1 จิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ.  

   5.1.1  คาทีพ่ัก  45,000 บาท 

          50 คน x 900 บาท x 1 คืน = 45,000  บาท 

    5.1.2  คาเบี้ยเลี้ยง   12,150 บาท 

    5 คน x 90 บาท x 3 มื้อ =   1,350  บาท 

    45 คน x 80 บาท x 3 มื้อ = 10,800  บาท  

   5.1.3 คาอาหาร   57,500  บาท 

    คาเครื่องด่ืมและอาหารวาง  

          50 คน x 50 บาท x 4 มื้อ = 10,000  บาท  

     คาอาหารกลางวัน  

       50 คน x 300 บาท x 2 มื้อ = 30,000  บาท 

         คาอาหารเย็น  

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

   5.1.4  คาพาหนะ 30,000  บาท 

         50 คน x 600 บาท = 30,000  บาท  

   5.1.5 คาตอบแทนวิทยากร  43,200  บาท 

         3 คน x 1,200 บาท x 12 ช่ัวโมง  = 43,200  บาท  

   5.1.6 คารถบสัปรับอากาศ 2 วัน 50,000  บาท 

   5.1.7 คาใชจายอ่ืน ๆ  2,150 บาท 

    รวมทั้งสิน้         240,000 บาท 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ สอดคลองเชื่อมโยงและ 

เปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยง

กับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็น  เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูล

ขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ 

เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา  การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเน่ือง 

4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับมีการติดตาม

ประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางการดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปนการติดตามประเมินผล 

ทั้งระบบ ต้ังแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิตผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหนวยงาน และระดับพื้นที่ พรอมทั้งเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตาม

ประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไป

เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เพื่อใหคำรับรองวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผล

งานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัด และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหเปนไปตาม 

หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใชแนวทางของระบบราชการ 4.0 โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชใน 

การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความโปรงใส เพ่ือประโยชนของประชาชน 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมายที่ 

 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

 2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใชการบรรลุ

เปาหมายตามแผนแมบทฯ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีโครงการที่นำระบบเทคโนโลยีมาปรับใชกับงานเพ่ิมขึ้นอยางนอย 2 ระบบ 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

 แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ

และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจำกัด

ทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล เพื่อใหบริการภาครัฐเปนไป 

อยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด  

เปาหมายของแผนยอย 

 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความสำเร็จของกระบวนงานที่ไดรับการ ปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล 

แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง  

แนวทางการพัฒนา 

กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธิ์ของ

แผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื ้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผล 

ทั้งกอนเริ ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปนการติดตามประเมินผลทั ้งระบบ  

ตั้งแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตาม

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



ยุทธศาสตรชาติ โดยพัฒนาการเชื ่อมโยงขอมูล เพื ่อใหสามารถตรวจสอบ และนำไปสู การปรับแนวทาง  

การดำเนินงานที่เหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน 

การติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ  

เปนประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองคกรอิสระ ตองเปนไปเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

เปาหมายของแผนยอย 

หนวยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย ยุทธศาสตรชาติ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีแผนงาน/โครงการ ภายใต 15 ประเด็น เรงดวนของแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ

แนวใหม 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคำรับรอง 

การปฏิบัติราชการระดับสำนัก  

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

    1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564 

    1.2 การประชุมเตรียมความพรอม

เพ่ือรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคำรับรองฯ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

    1.3 การประชุมประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ.   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ

ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผล

การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน 

    1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ 

ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบ 12 เดือน 

เชิงปริมาณ 

1. คำรับรองการปฏิบัติ

ราชการระดับสำนัก ของ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

และรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

2. รายงานการพัฒนา

องคการตามคำรับรอง 

การปฏิบัติราชการให 

บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด 

ตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

เชิงปริมาณ 

1. ระดับความสำเร็จในการ

จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการระดับสำนัก 

ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

2. รอยละของการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัดดาน

พัฒนาองคการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการ 

ใหบรรลุเปาหมาย ตามที่ 

กพร. สป. กำหนด 
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แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

    2.1 กิจกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามเกณฑสู ระบบราชการ 4.0 และตาม

เกณฑคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) จำนวน 1 ครั้ง 

    2.2 การวางแผนและกำหนดแนวทาง 

การดำเนินงาน ตัวชี้วัดดานพัฒนาองคการ 

    2.3 กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ดานพัฒนาองคการ จำนวน 2 ครั้ง 

    2.4 กิจกรรมสัมมนาใหความรูและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ของสำนกังาน ก.ค.ศ. 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผล และ

พัฒนา กระบวนงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

โดยนำระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน 

    3.1 การประชุมคณะทำงานติดตาม และ

พัฒนากระบวนงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

    3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม 

และพัฒนา กระบวนงาน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

กิจกรรมที่ 4 การจัดวางระบบ การควบคุม

ภายใน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

    - การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน 

ก.ค.ศ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา สำนกังาน ก.ค.ศ. 

    - จิตอาสา สำนกังาน ก.ค.ศ. 

เชิงคุณภาพ 

1. มีการพัฒนาองคกรอยาง

กาวกระโดดและสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาสู

ระบบราชการ 4.0  

2. บุคลากรมีความคิดริเร่ิม 

เรียนรูพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง มีสมรรถนะและ 

มีความเปนมืออาชีพใน 

การปฏิบัติงาน พรอมปรับ 

ตัวไดอยางเหมาะสมตอ

สถานการณที่เปล่ียนแปลง 

เชิงคุณภาพ 

1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

และเลขาธิการ ก.ค.ศ.  

ลงนามในคำรับรอง 

การปฏิบัติราชการระดับ

สำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

2. รอยละของความพึงพอใจ

ตอการพัฒนาระบบบริหาร

ราชการแนวใหมไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. คะแนนผลการดำเนินงาน

ตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการระดับ

สำนัก ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ผานตามเกณฑ

การประเมินท่ี ก.พ.ร. สป. 

กำหนด 
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 30,000  

 

 

 

 24,000  

 

 50,000  

 

 30,000  

 

 (64,000)  

 

 

 11,000  

 

 53,000  

 

 (150,000)  

 

 150,000  

 

 

 (240,000) 

 240,000 

            

 
การใชจายงบประมาณ 788,000 

186,700 264,000 100,200 237,100 

23.70 % 33.50 % 12.70 % 30.10 % 



โครงการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรที่จะได

ดำเนินการตอไปหรือไม โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงิน

งบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื ่นประกอบกัน และเพื่อใหสอดคลอง 

กับกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่ 

ในการกำกับหรือในการใหบร ิการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานใหม ุ งผลสัมฤทธ์ิ 

และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใช

อยางคุมคา  

 สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงจัดโครงการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เพื่อวิเคราะห ทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามหนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน

และแนวโนมในอนาคต โดยวิเคราะหตามแนวทางการวิเคราะหภารกิจภาครัฐใหสอดคลองกับกฎหมาย  

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผนดิน 

วัตถุประสงค 

 1. วิเคราะห ทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามหนาที่ 

ความรับผิดชอบในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580)  

 2. จัดทำขอมูลและเอกสารเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. เกี ่ยวกับการทบทวนบทบาท ภารกิจ           

และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 มีรายงานการวิเคราะห ทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 เชิงคุณภาพ 

   สำนักงาน ก.ค.ศ. มีบทบาท ภารกิจ และโครงสราง ที่สอดคลองกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

  



ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

 ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

  เชิงคุณภาพ 

 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสราง ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมวิเคราะหขอมูลบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

งบประมาณ 140,000 บาท 

 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกรางโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

งบประมาณ172,000 บาท 

 วิธีดำเนินการ 

 1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ. 2561 - 2580) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานภายใตบทบาท ภารกิจ 

และโครงสรางในปจจุบันของสำนักงาน ก.ค.ศ.  

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 3. จัดทำรายงานการวิเคราะห ทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  

งบประมาณ  312,000 บาท    

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ดานยุทธศาสตร 

 ไมมี 

 ดานการดำเนินการ  

 อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากผูบริหารระดับสูง ทำใหขาดความตอเน่ืองในการดำเนินโครงการ  

 ดานการเงิน 

 ไมมี 

 ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

 ไมมี 



การบริหารความเสี่ยง 

 ดานยุทธศาสตร 

 ไมมี 

  ดานการดำเนินการ  

  ดำเนินการโครงการตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

  ดานการเงิน 

  ไมมี 

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

  ไมมี 

ผูรับผิดชอบโครงการ ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสราง ตามหนาที ่ความรับผิดชอบ 

ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตที่สอดคลองกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

การติดตามและประเมินผล และสรุปรายงาน 

 ดำเนินการวิเคราะห สรุปผลการดำเนินงาน รายงานตอสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อทราบและ

ประกอบการพิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมวิเคราะหขอมูลบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 1 ครั้ง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท 

1. คาที่พัก  38,200  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 4 คน x 1 คืน  = 5,800  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 36 คน x 1 คืน  = 32,400  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   47,750 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 2 มื้อ = 24,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 45 คน x 1 มื้อ = 15,750  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 40 คน x 4 มื้อ  = 8,000  บาท 

3. คาพาหนะ    24,000  บาท 

   40 คน x 600 บาท  = 24,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     9,720  บาท 

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

   36 คน x 3 มื้อ x 80 บาท =  8,640  บาท 

5. คาวิทยากร   19,200 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง =       1,200  บาท 

   3 คน x 600 บาท x 10 ช่ัวโมง =  18,000  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  1,130 บาท 

    รวมทั้งสิน้      140,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 



กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกรางโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 1 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

172,000 บาท 

1. คาที่พัก  43,250  บาท 

 1.1 หองพักเด่ียว 1,450 บาท x 5 คน x 1 คืน  = 7,250  บาท 

 1.2 หองพักคู  900 บาท x 40 คน x 1 คืน  = 36,000  บาท 

2. คาอาหารและอาหารวาง   51,750 บาท 

 2.1 อาหารกลางวัน 300 บาท x 45 คน x 2 มื้อ = 27,000  บาท 

 2.2 อาหารเย็น 350 บาท x 45 คน x 1 มื้อ = 15,750  บาท 

 2.3 อาหารวางและเครื่องด่ืม  50 บาท x 45 คน x 4 มื้อ  = 9,000  บาท 

3. คาพาหนะ    27,000  บาท 

   45 คน x 600 บาท  = 27,000  บาท 

4. คาเบี้ยเลี้ยง     10,950  บาท 

   5 คน x 3 มื้อ x 90 บาท =   1,350  บาท 

   40 คน x 3 มื้อ x 80 บาท =  9,600  บาท 

5. คาวิทยากร   37,200 บาท 

   1 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง =       1,200  บาท 

   2 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง =       12,000  บาท 

   2 คน x 1,200 บาท x 10 ช่ัวโมง =  24,000  บาท 

6. คาใชจายอ่ืน ๆ (คาผานทางพิเศษ คาน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)  1,850 บาท 

    รวมทั้งสิน้      172,000  บาท 

    

หมายเหตุ      ถัวจายทุกรายการ 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

   เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน อยางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอม ในการปฏิบัติงานที่มี

ความหลากหลายซับซอนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

ดำเนินการทบทวนบทบาท ภารกิจ และปรับปรุงโครงสรางสำนักงาน และระบบบริหารงานราชการ

ใหมในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ปรับตัวเปนสำนักงานสมัยใหม พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ

ใหทันสมัย นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน 

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมาย 

2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทำงาน ภายใตโครงสราง และ

บทบาทภารกิจอยางเหมาะสม 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

เปาหมายของแผนยอย 

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน เปนดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีการปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐภายใตภารกิจหลักใหเปนระบบดิจิทัล 

แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว กระชับ ทันสมัย 

เปาหมายของแผนยอย 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเทา มาตรฐานสากลและ มีความคลองตัว 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีบทบาท ภารกิจ รวมถึงโครงสรางที่สนับสนุนการทำงานในเชิงรุก สามารถนำ

เทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทำงาน 

 



 

แผนภูมิแกนต 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

2 โครงการทบทวนบทบาท ภารกิจ และ

โครงสรางของสำนกังาน ก.ค.ศ. 

กิจกรรม ทบทวนบทบาท ภารกิจ และ

โครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

1) การประชุมวิเคราะหขอมูลบทบาท 

ภารกิจ และโครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการยกราง

โครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เชิงปริมาณ 

มีรายงานการวิเคราะห 

ทบทวนบทบาท ภารกิจ 

และโครงสรางของสำนักงาน 

ก.ค.ศ. 

เชิงคุณภาพ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีบทบาท 

ภารกิจ และโครงสราง  

ที่สอดคลองกับกฎหมาย 

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร

ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

เชิงปริมาณ 

ระดับความสำเร็จใน 

การจัดทำโครงการทบทวน

บทบาท ภารกิจ และ

โครงสรางของสำนักงาน 

ก.ค.ศ. 

เชิงคุณภาพ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีการปรับ

บทบาท ภารกิจ และ

โครงสราง ใหสอดคลองกับ

กฎหมาย นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

 

 

 

140,000 

 

172,000 

            

 
การใชจายงบประมาณ 312,000 

140,000 172,000 
  

44.9 % 55.1 % 



โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย รายงานการวิเคราะหขอมูล และนวัตกรรมทางการศึกษา 

เพื่อการพัฒนาระบบการบรหิารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่ อนคุณภาพการศึกษาจะบรรลุผลสำเร็จได  “ข าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา” คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ดังน้ัน การวางระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาจึงตองมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผานมาพบวาระบบการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเน่ืองมาจากกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ 

ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่  ก.ค.ศ. กำหนดใหสวนราชการและหนวยงานที่ เกี่ยวของในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ นำไปปฏิบัติยังมีขอจำกัดในหลาย ๆ ดาน เชน บริบทของพ้ืนที่ หรือลักษณะงานที่ตอง

ปฏิบัติแตกตางกัน เปนตน โดยขอจำกัดที่สำคัญคือ การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใตการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่ตองดำเนินการอยางเรงดวน ทำใหขาด

การศึกษาวิเคราะห วิจัย หรือเพ่ือใหมีขอมูลเปนฐานในการพัฒนานวัตกรรมและระบบการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของแตละสวนราชการได  

ดวยเหตุน้ี เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กำหนดใหสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการวิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดระบบบริหารราชการใน

หนวยงานการศึกษา ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล จึงเห็นควรที่จะดำเนินโครงการสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย รายงานการวิเคราะหขอมูล และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือนำผลการวิจัยและรายงานการวิเคราะหไปใชเปน

ฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเหมาะสม 

ทันสมัย เปนธรรม เปนสากล และเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการสรางและพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาโดยเฉพาะนโยบายการศึกษา 

ยกกำลังสองของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตองทำการศึกษานโยบายและยุทธศาสตรที่สำคัญใน

ทุกระดับ ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (การปฏิรูป

การเรียนรูแบบพลิกโฉม และการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับจาก “ครูสอน” เปน 

“โคช” หรือ “ผูอำนวยการการเรียนรู”) 2) แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน (โครงสราง

ภาครัฐ กะทัดรัดปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง) 3) นโยบายรัฐบาล ดานการพัฒนาระบบการผลิต

และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูฯ และ 4) ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน 

ยุทธศาสตรที่  5 การใชงานวิจัยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตรสำคัญที่กำหนดใหหนวยงานในสังกัด มุงเนนดานการผลิต พัฒนากำลังคน

และสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งมีแนวทางหลัก คือ การผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคลอง

กับการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือใหไดผลการวิจัยและรายงานการวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถนำไปพัฒนาระบบการบริหาร งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 



วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใชเปนฐานในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลฯ 

 2. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยหรือนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. มีรายงานผลการวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมนอยกวา 2 เรื่อง 

2. มีการนำเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวนไมนอยกวา 5 เรื่อง/งาน 

 เชิงคุณภาพ 

1. ผลงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยง และเหมาะสม

กับบริบทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละสวนราชการ 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

1. จำนวนรายงานผลการวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหาร  

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยางนอย 2 เรื่อง 

2. จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่นำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวนไมนอยกวา 5 เรื่อง/งาน 

 เชิงคุณภาพ 

1. มีการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลและขอสนเทศตาง ๆ จากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือ รับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของจากการสัมภาษณ หรือการสนทนากลุม หรือ

การตอบแบบสอบถามในการจัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูล   

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมประชุมรอยละ 85 มีความพึงพอใจ 

ที่ไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจัยหรือนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 207,220 บาท 

วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือศึกษาหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

3. เก็บขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

4. นำเสนอรายงานผลการวิจัย หรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือใหความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 292,780 บาท 

วิธีดำเนินการ 

1. ต้ังคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

3. จัดประชุมคณะทำงานฯ 

4. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

5. สรุปรายงานเพ่ือนำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

งบประมาณ 500,000 บาท 



การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ดานยุทธศาสตร  

ความไมเสถียรของนโยบายและยุทธศาสตร 

ดานการดำเนินการ  

ความไมเสถียรของนโยบายพิเศษหรือนโยบายเรงดวนอ่ืนๆ 

ดานการเงิน 

ไมม ี

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

หากกฎหมายหรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทำใหตองปรับเน้ือหาใหสอดคลองกับกฎหมายหรือหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว 

การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร  

ติดตามขาวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับรูปแบบการดำเนินการ 

ใหยืดหยุนตามความเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาสที่ 1 – 2 

ดานการดำเนินการ  

1. ปรับเปลี่ยนหัวขอการศึกษาวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหตามนโยบายพิเศษหรือเรงดวน 

ในชวงไตรมาสที่ 1 – 2 

2. รวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนสำหรับการวิจัยและการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสมบูรณและทันสมัย 

ดานการเงิน  

ผูรับผิดชอบดานการเงิน ใหความรูและคำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย

งบประมาณและพัสดุแกผูปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ  

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยูเสมอ 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 



ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

1. ผลการวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหไดรับการนำไปใชในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกันทั้งระบบ สงผลตอความสำเร็จ 

ในการปฏิรูปการศึกษาตามที่ไดกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง หนวยงานที่

เกี่ยวของสามารถนำผลการวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหที่ไดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สงผลตอ 

การเสริมสรางขวัญกำลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหย่ังยืนตอไป 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูและนำองคความรูที่ไดจากการประชุม 

ไปพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของตนเองตอไป 

การติดตามและประเมินผลและสรุปรายงาน 

รายงานผลการวิจัยหรือรายงานผลการวิเคราะห และสรุปรายงานผลการประชุม



ประมาณการคาใชจาย 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคาใชจาย ดังน้ี 

1) จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง 69,900 บาท 

2) เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห          107,580 บาท 

3) คาจัดจางพิมพรายงานการวิจยั หรือรายงานการวิเคราะห         22,780 บาท 

4) คาวัสดุอุปกรณ 6,960 บาท 

   รวมเปนเงิน                 207,220 บาท 

รายละเอียดคาใชจายการดำเนนิโครงการ 

1. จัดประชุม เพื่อศึกษาเอกสารฯ เตรียมลงพื้นเก็บรวบรวมขอมูล    

- คาอาหารกลางวัน 10 คน × 120 บาท × 1 ม้ือ × 3 ครั้ง  3,600 บาท 

- คาอาหารเย็น 10 คน × 200 บาท × 1 ม้ือ × 3 ครั้ง 6,000 บาท 

- คาพาหนะ 10 คน × 600 บาท × 3 ครั้ง 18,000 บาท 

- คาพาหนะ (เครื่องบิน) / นำ้มัน ผูทรงคณุวุฒิ 3 คน  ๆละ 2,500 บาท × 3 ครั้ง  22,500 บาท 

- คาท่ีพักเด่ียว 3 คน × 2,200 บาท × 1 คืน × 3 ครั้ง 19,800 บาท 

รวม 69,900 บาท 

2. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห   

- คาที่พักคู 4 คน × 850 บาท × 2 คืน × 3 ครั้ง   20,400 บาท 

- คาเบ้ียเลี้ยง 4 คน × 240 บาท × 3 วัน × 3 ครั้ง  8,640 บาท 

- คาพาหนะ (รถตู/เครื่องบิน) 4 คนๆ ละ 4,000 บาท × 3 ครั้ง  48,000 บาท 

- คาที่พักคู 6 คน × 850 บาท × 1 คืน × 2 ครั้ง 10,200 บาท 

- คาเบ้ียเลี้ยง 6 คน × 240 บาท × 2 วัน × 2 ครั้ง 5,760 บาท 

- คาน้ำมัน + ทางดวน 1,500 × 2 ครั้ง  3,000 บาท 

รวม 96,000 บาท 

3. คาจัดจางพมิพรายงานการวิจัย หรือรายงานการวิเคราะห 30,000 บาท 

4. คาวัสดุอุปกรณ (เครื่องบันทึกเสียง MP3 / หนังสือ) 11,320 บาท 

รวมงบประมาณที่เสนอขอทัง้สิ้น 207,220 บาท 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือใหความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคาใชจาย ดังน้ี 

1. คาที่พัก   

- เด่ียว 5 คน × 1,450 บาท × 1 คืน  7,250 บาท 

- คู 35 คน × 900 บาท × 1 คืน 31,500 บาท 

- คู 7 คน × 900 บาท × 2 คืน 12,600 บาท 

รวม 51,350 บาท 

2. คาพาหนะ   

- 47 คน × 600 บาท    28,200 บาท 

รวม 28,200 บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง   

- 5 คน × 90 บาท × 2 วัน 900 บาท 

- 35 คน × 80 บาท × 2 วัน 5,600 บาท 

- 7 คน × 80 บาท × 3 วัน 1,680 บาท 

รวม 8,180 บาท 

4. คาอาหาร   

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 147 คน × 50 บาท × 4 มือ้  29,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 147 คน × 300 บาท × 2 มื้อ 88,200 บาท 

- คาอาหารเย็น 147 คน × 350 บาท × 1 มื้อ 51,450 บาท 

รวม 169,050 บาท 

5. คาวิทยากร   

- 12 ชม. × 600 บาท × 5 คน 36,000 บาท 

รวม 36,000 บาท 

รวมงบประมาณที่เสนอขอทัง้สิ้น 292,780 บาท 

 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย รายงานการวิเคราะหขอมูล และนวัตกรรม 

ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตร ี

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย 

 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงเนน ผูเรียน

ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม  การเปลี่ยนบทบาทครู 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู  ตลอดชีวิต การสราง 

ความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง ของประเทศไทยในภูมิภาค

เอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ 

การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก  “ครูสอน” เปน “โคช” 

หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบ 

การสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร 

ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง

ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื ่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี ความเช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหม

อยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา ผูเรียนโดยตรง 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 จัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาระบบฯ และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองเชื ่อมโยง และ

เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละสวนราชการ  

 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะที่จาเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ พหุปญญาดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

จัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาระบบฯ และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองเชื ่อมโยง และ

เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละสวนราชการ  

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา  

เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย 3 แนวทางยอย ไดแก (1) วางแผนการผลิต 

พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการเรียนรู” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะ

ยุคใหมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเปนผูเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและ

พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหมโดยใช

หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะในการจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในดานการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



ที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอตอความตองการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรม

และเสริมสมรรถนะครูที ่ผ านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที ่ยังไมผาน 

การประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

ครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะ

ยุคใหม โดยผูที ่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผู เชี ่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงใน 

สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผู เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอตอความตองการของ

สถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย 6 แนวทางยอย 

ไดแก (1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ 

ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหนวยงาน

และบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบที ่เหมาะสม (2) จัดใหมีมาตรฐานขั ้นตาของโรงเรียนในทุกระดับ  

เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นตาของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบท

ของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน 

จานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสราง 

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสาย

อาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู ที ่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรูในการประกอบอาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพิ่มประสิทธิภาพ

การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (4) เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึง 

การเรียนรู และทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจาก

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ

การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา และ

ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จาเปนสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู 

และ (6) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน และการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ ความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง 

เปาหมายของแผนยอย 

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

จัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาระบบฯ และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู



งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองเชื ่อมโยง และ

เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละสวนราชการ  

ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที ่

1. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสรางพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

2. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 

2. แผนยอยของแผนแมบทฯ 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

จัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาระบบฯ และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองเชื ่อมโยง และ

เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละสวนราชการ  

แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน  

วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไทย มีทักษะความรู 

และเปนกาลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและ สุขภาวะในชวง

ปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเปน

ในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน  

การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา  

สรางความเสมอภาคทางสังคม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมใน 

การแกปญหาความเหลื่อมลาในสังคม เพื ่อลดความแตกตางทางดานรายได รายจาย การเขาถึงบริการ 

ขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การจัดการ

ที่ดินทำกิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และกระจายอำนาจ  

การเขาถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

เปาหมายของแผนยอย 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับเพิ่มขึ้น  

จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 



การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

จัดทำงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาระบบฯ และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยหรือรายงานการวิเคราะหสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองเชื ่อมโยง และ

เหมาะสมกับบริบทการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละสวนราชการ  

 

 

นโยบายรัฐบาล  

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอนให  

มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปน 

เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  

เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพ ผูเรียนเปนสําคัญ 

ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.ค.ศ. 

ยุทธศาสตรที่ 5 การใชงานวิจัยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ (หากมี)  

 



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

รายงานการว ิเคราะหข อม ูล และ

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ระบบการบร ิหารงานบ ุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  การจัดทำงานวิจัยหรือ

รายงานการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ 

ระบบการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาจัดทำรายงานผลการวิจัยหรือ

รายงานผลการวิเคราะหเก่ียวกับระบบ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

หรือศึกษาหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขา

ราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2) ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

   3) เก็บขอมูล วิเคราะห และ

สังเคราะหขอมูล 

   4) นำเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ

รายงานการวิเคราะหใหสำนักงาน  

ก.ค.ศ. พิจารณา 

 

เชิงปริมาณ 

1. มีรายงานผลการวิจัยหรือ

รายงานการวิเคราะหขอมูล

เก่ียวกับระบบการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

ไมนอยกวา 2 เร่ือง 

2. มีการนำเสนอผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมทางการศึกษา

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

ในงานประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ จำนวนไมนอยกวา 

5 เร่ือง/งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนรายงานผล 

การวิจัยหรือรายงาน 

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

ระบบการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

อยางนอย 2 เร่ือง 

2. จำนวนผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ที่นำเสนอใน

งานประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ จำนวนไมนอยกวา 

5 เร่ือง/งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207,220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

แผนภูมิแกนต 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 

 กิจกรรมที่ 2  การจัดประชุมสัมมนา

ทางวิชาการเพ่ือใหความรู และ

แลกเปล่ียนเรียนรูงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   1) ต้ังคณะทำงาน 

   2) ขออนุมัติจัดกิจกรรม  

   3) จัดประชุมคณะทำงาน 

   4) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

   5) สรุปรายงานเพ่ือนำเสนอ

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

เชิงคุณภาพ 

1. ผลงานวิจัยหรือรายงาน

การวิเคราะหสามารถนำไป 

ใชประโยชนในการพัฒนา

ระบบการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

ใหมีความสอดคลอง

เชื่อมโยง และเหมาะสมกับ

บริบทการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ

แตละสวนราชการ 

2. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

มีความรูเก่ียวกับงานวิจัย

หรือนวัตกรรมการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

1. มีการทบทวนวรรณกรรม 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล

และขอสนเทศตางๆ จาก

เอกสารและงานวิจัยที่

เ ก่ียวของ หรือ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูที่

เก่ียวของจากการสัมภาษณ 

หรือการสนทนากลุม หรือ

การตอบแบบสอบถามใน

การจัดทำงานวิจัยหรือ

รายงานการวิเคราะหขอมูล   

2. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ 

เขารวมประชุมรอยละ 85  

มีความพึงพอใจ ที่ไดรับ

ความรูเก่ียวกับงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

292,780             

 
การใชจายงบประมาณ 500,000 

69,900 76,360 38,180 315,560 

13.98 % 15.27 % 7.64 % 63.11 % 



โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน 

หลักการและเหตุผล 

  งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือกลไกสำคัญในการใหบริการขอมูลแกฝายบริหารและ 

เปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมทั้งในดานการเงินและการบริหาร สงเสริมใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

องคกร รวมทั้งบริการใหคำปรึกษากับหนวยงานภายใน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีการใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ผลักดันใหมีการสงเสริมดานกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และเปนไปตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 

  1. กิจกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหความเช่ือมั่น และใหคำปรึกษา  

  2. กิจกรรมการบริหารงานตรวจสอบภายใน  

วัตถุประสงค 

  1. เพื ่อใหความเชื ่อมั ่นดานการควบคุมภายในและการประเมินผล ดานการปฏิบัติงาน  

ดานการเงิน ดานการบริหารงาน การปฏิบัติตามขอกำหนด ดานสารสนเทศ และดานการดำเนินงาน 

   2. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณตอไป 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่น และการบริหารงาน

ตรวจสอบภายใน จำนวน 8 เรื่อง  

เชิงคุณภาพ 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน และขอเสนอแนะ ไดรับความเห็นชอบ สนับสนุนใหมี 

การปรับปรุงดานกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน จากสำนักงาน ก.ค.ศ.   

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการบริหารงานตรวจสอบภายใน  

เชิงคุณภาพ 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการบริหารงานตรวจสอบภายใน ไดรับความเห็นชอบ 

สนับสนุนใหมีการปรับปรุงดานกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน จาก

สำนักงาน ก.ค.ศ.  



กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 

  กิจกรรมที่ 1 

การตรวจสอบเพ่ือใหความเช่ือมั่นและใหคำปรึกษา จำนวน 6 รายงาน ไดแก 

1. การวางแผนการควบคุมภายในและการประเมินผล 

2. รายงานการเงินในระบบ GFMIS ณ วันที ่30 กันยายน 2563 

  3. การใชจายเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  4. การจัดซื้อจดัจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

  6. การดำเน ินงานโครงการตามแผนปฏิบ ั ติราชการของภารก ิจนโยบายและระบบ 

การบริหารงานบุคคลตามผลการประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 2 

การบริหารงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง ไดแก 

   1. การทบทวนกฎบัตรและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

     2. ประเมินความเสี่ยงและจดัทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

  ดานยุทธศาสตร 

หนวยตรวจสอบภายในไดนำยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561- 2580) ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแก ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ใหมีประสิทธิภาพ  

มาประกอบในการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งอาจไมครอบคลุมทุกกิจกรรม 

ดานการดำเนินงาน 

หนวยตรวจสอบภายในมีบุคลากรดานการตรวจสอบภายในเพียง 1 คน อาจไมสามารถดำเนิน

กิจกรรมการตรวจสอบไดอยางครอบคลุมทั่วถึงและทันเวลา 

ดานการเงิน  

การที่หนวยตรวจสอบภายในมีบุคลากรจำกัดอาจมีผลใหดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ

การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 



ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  

การปฏิบ ัต ิงานของหนวยตรวจสอบภายใน นอกจากนำยุทธศาสตรและนโยบายของ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มากำหนดเปนแผนการตรวจสอบแลว ยังตองนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ

กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑปฏิบัติดานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

พ.ศ. 2561 มาประกอบการวางแผนดวย ดังนั้น จึงตองศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบฯ แนวทางปฏิบติัใหทันสมัย

อยูเสมอ ซึ่งอาจนำมาใชในการตรวจสอบไดไมครอบคลุมทั้งหมด 

การบริหารความเสี่ยง 

ดานยุทธศาสตร  

หนวยตรวจสอบภายในไดกำหนดกิจกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับนโยบายตางๆ  

ใหเหมาะสมกับระยะเวลาและทรัพยากรที่มี 

  ดานการดำเนินงาน  

หนวยตรวจสอบภายในไดขอสนับสนุนบุคลากรที่เปนขาราชการเพิ่มเติมเพื่อกำหนดหนาที่

ความรับผิดชอบไดครอบคลุมทั่วถึงและดำเนินการจางบุคลากรภายนอกชวยปฏิบัติงาน 1 คน 

  ดานการเง ิน หนวยตรวจสอบภายในทำการทบทวนแผนการตรวจสอบในปท ี ่ผ านมา  

เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสม สอดคลองกับทรัพยากรที่ม ี

  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ  

สงเสริม สนับสนุน ใหผู ตรวจสอบภายในไดรับการศึกษาอบรม กับหนวยงานภายนอก  

และเขารวมประชุมกับฝายบริหารเพื ่อรับทราบนโยบายของหนวยงานเพื ่อเปนแนวทางการตรวจสอบ  

พรอมทั้งศึกษา กฎ ระเบียบ ใหมๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง  

ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยตรวจสอบภายใน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  รายงานผลการตรวจสอบและข อเสนอแนะได ร ับการสน ับสน ุนให ม ีการปร ับปรุง 

ดานกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี ่ยง และการควบคุมภายใน สงผลใหหนวยงานสามารถ 

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได 

การติดตามประเมินผล 

   1. การติดตามผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ การรายงานผล 

การปฏิบัติงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระยะเวลาที่กำหนด  

2. รายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงาน ก.ค.ศ. ทุก 3 เดือน หรือตามที่ไดรับแจง 



ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. 

สวนท่ี 1 โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ   

ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน การทุจริต 

ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ 

โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐ 

ใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอาย ตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ทุกรูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

ภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล  แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับ ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบบูรณาการ จัดใหมี

กลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั ้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และ 

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อ ตอการดําเนินงานแบบบูรณาการและ 

มุงผลสัมฤทธ์ิ   

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 มีการเปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและเชื่อมโยง

ขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน 

แผนระดบัท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาต)ิ 



 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายที ่

2. คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อมั่นศรัทธาและ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทางความคิดใหคำนึงถึงผลประโยชนของชาติ เนนประชาชนเปนศูนยกลาง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ตลอดจนสรางขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน  

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

 



แผนภูมิแกนต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หนวยตรวจสอบภายใน 

1 โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมหลัก : การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ัน  

1) การวางแผนการควบคุมภายใน 

และการประเมินผล 

2) รายงานการเงินในระบบ GFMIS  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

3) การใชจายเงินนอกงบประมาณ

เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแกไขปญหา 

หนี้ส้ินขาราชการครู ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

4) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  

5) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศ 

6) การดำเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการของภารกิจนโยบาย

และระบบการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

7) การทบทวนกฎบัตรและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

8) ประเมินความเส่ียงและจัดทำ

แผนการตรวจสอบภายในประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เชิงปริมาณ 

รายงานผลการดำเนินงาน

เก่ียวกับงานตรวจสอบเพ่ือ 

ใหความเชื่อมั่น และการ

บริหารงานตรวจสอบภายใน 

จำนวน 8 เร่ือง  

เชิงคุณภาพ 

รายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน และขอเสนอแนะ 

ไดรับความเห็นชอบ 

สนับสนุนใหมีการปรับปรุง

ดานกระบวนการกำกับดูแล 

การบริหารความเส่ียง  

และการควบคุมภายใน  

จากสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เชิงปริมาณ 

จำนวนรายงานผล 

การตรวจสอบภายใน และ

การบริหารงานตรวจสอบ

ภายใน  

เชิงคุณภาพ 

รายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน และการบริหารงาน

ตรวจสอบภายใน ไดรับ

ความเห็นชอบ สนับสนุนให

มีการปรับปรุงดาน

กระบวนการกำกับดูแล  

การบริหารความเส่ียง  

และการควบคุมภายใน  

จากสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 

ไมใชงบประมาณ 

            

 
การใชจายงบประมาณ         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

Strategy Map ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

 

 

การบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐาน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมสมรรถนะบุคลากรและองคกร วิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนฐานในการพัฒนามาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปาประสงค

 

ยุทธศาสตร 

ดาน

ประสิทธิภาพ 
การบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ประสิทธิภาพการใชระบบเทคโลโลยี

สารสนเทศ 

ดานพัฒนา

องคการ 

การบริหารจัดการองคการ ธรรมาภิบาลขององคการ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปนองคกรท่ีมีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

1. การพัฒนาองคกรและ 

จัดระบบบริหารจัดการของ

สำนักงาน ก.ค.ศ.  

ใหมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดและพัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

และมุงเนนการกระจายอำนาจ 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ 

คาตอบแทน สิทธิประโยชนเก้ือกูลและ

ความกาวหนาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

4. การเสริมสรางและพัฒนากลไก

เครือขายการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

5. การใชงานวิจัยนวัตกรรม และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน 

ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานคุณภาพ

การใหบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
การรักษามาตรฐานระยะเวลา 

การใชบริการ 

วิสัยทัศน 

ดานประสิทธิผล การดำเนินตามนโยบายสำคัญ 

ของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ 
การดำเนินตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 



สรุปการวิเคราะห SWOT ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

จุดแข็ง 

 1.  การดำเนินงานมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู   

 และบุคลากรทางการศึกษา เปนการเฉพาะ 

 2.  ผูบริหารใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ 

 3.  บุคลากรมีประสบการณ มีความสามารถ มีความต้ังใจและมุงม่ันในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

 4.  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 5.  สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะการพัฒนางาน 

 6.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารงานบุคคลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

 ผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

 7.  บุคลากร มีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูล ทำงานเปนทีม 

 8.  บุคลากรไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 9.  การแบงงานตามโครงสรางภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ครอบคลุมภาระงานตามอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนด 

จุดออน  

1. บุคลากรมีการโอนยายหนวยงานอยูเสมอ 

2.  โครงสรางของสำนักงาน ก.ค.ศ. ไมเปนนิติบุคคล และไมเปนกรม  

 สงผลใหบุคลากรขาดความเชื่อม่ันในความกาวหนาและขาดขวัญกำลังใจ 

3. มีการนำผลการวิจัยไปใชเปนฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลนอย 

4. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยังไมครอบคลุมทุกดาน 

5. อัตราสวนระหวางภาระงานกับจำนวนบุคลากรไมสมดุลกัน สงผลใหมีงานคางและเกิดความลาชา 

6. สถานท่ีปฏิบัติงานมีพ้ืนท่ีจำกัด คับแคบ ไมไดมาตรฐานตามท่ีกำหนด 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

โอกาส 

1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหความสำคัญ และสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ก.ค.ศ. 

 ใหสามารถขับเคลื่อนไปได  

2. การไดรับความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน (ผูทรงคุณวุฒิ/สื่อมวลชน/ 

 สถาบันการศึกษา/หนวยงาน/สวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ)  

3. หนวยงานภายนอกใหความเชื่อม่ันและใหความสำคัญกับสำนักงาน ก.ค.ศ. (หนวยงานอ่ืนนำกฎ 

 ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ไปใช/การแตงต้ังใหบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.  

 มีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของสวนราชการอ่ืน 

4. มีการนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 เชน กฎหมายปกครอง ระเบียบงานคลัง/สำนักนายกฯ/พรบ.ขาราชการพลเรือน เปนตน 

5. การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม จากหนวยงานภายนอก (สตง./กพร.สป./ตสน.) 

 ทำใหการบริหารของสำนักงาน ก.ค.ศ. เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

อุปสรรค 

1. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงาน 

2. หนวยงานหรือบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ  

 และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนดไมชัดเจน    

3. มีกลุมบุคคลบางกลุมนำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวของไปหาผลประโยชน 

4. มีกลุมบุคคลบางกลุมแสวงหาผลประโยชนจากการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ                

     สำนักงาน ก.ค.ศ.  

5. มีการนำประโยชนสวนบุคคลมาเปนขอเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ การบริหารงานบุคคล 

 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. มีการฟองคดี ก.ค.ศ. และสำนกังาน ก.ค.ศ. เพ่ิมมากขึ้น 

 



อักษรยอหนวยงาน 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      =  สป. 

2. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    =  ก.ค.ศ. 

3. สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   =  สำนักงาน ก.ค.ศ. 

4. สำนักงานเลขาธิการ        =  สล. 

5. ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล    =  ภต. 

6. ภารกิจระบบตำแหนงและวิทยฐานะที่ 1      =  ภว. 1 

7. ภารกิจระบบตำแหนงและวิทยฐานะที่ 2      =  ภว. 2 

8. ภารกิจนโยบายและระบบตำแหนงบุคลากรทางการศึกษา    =  ภค. 

9. ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล     =  ภบ. 

10. ภารกิจเสรมิสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   =  ภส. 

11. ภารกจิกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา     =  ภท. 

12. ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ และรองทุกข      =  ภก. 

13. ภารกิจเสรมิสรางและมาตรฐานวินัย      =  ภม. 

14. ภารกิจบรหิารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ   =  ภป. 

15. ภารกิจวิจยัและนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล     =  ภจ. 

16. หนวยตรวจสอบภายใน       =  ตสน.
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