
 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒    
แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า ก.พ. มี 
อ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้าน   การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง
ข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อให้
ส่วนราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกป ี

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนท่ี ๒ ผลสัมฤทธิข์องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
๑) ข้อมูลเชิงสถิติท้ังในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนท่ี ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม)  
ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 





 

 

รายงานสรุปผลการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

1 2 3 ค่าคะแนนที่ได้
คะแนนถ่วง

น ้าหนัก

มิติที ่1 ความสอดคลอ้งเชิงยทุธศาสตร์ 20.00 17.50
1.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 5.00 0 5 5 5.00
1.2 การบริหารจัดการอตัราก าลัง 

1) แผนอตัราก าลังของส่วนราชการ 3.75 1 2 3 2 2.50

2) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 3.75 1 2 3 3 3.75
3) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรทีม่ทีักษะหรือสมรรถนะสูงเพือ่
เตรียมและพฒันาอย่างเป็นระบบ

3.75 1 2 3 2 2.50

4) แผนการสร้างและพฒันาผู้บริหารทุกระดับ เพือ่สร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ

3.75 1 2 3 3 3.75

มิติที ่2 ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล 20.00 15.56

5) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมคีวาม
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล (Productivity)

6.67 1 2 3 2 4.44

6) ฐานข้อมลูด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมคีวามถูกต้อง 
พร้อมทีจ่ะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ

6.67 1 2 3 2 4.44

7) การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น

6.67 1 2 3 3 6.67

มิติที ่3 ประสทิธผิลของการบริหารทรัพยากรบคุคล 20.00 20.00

8) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 10.00 1 2 3 3 10.00
9) สนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพือ่
พฒันาบุคลากรของส่วนราชการ

10.00 1 2 3 3 10.00

มิติที ่4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 20.00 20.00
10) การส่งเสริมใหก้ารบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 10.00 1 2 3 3 10.00

11) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการด าเนินการเกีย่วกบัจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพือ่การก ากบัดูแลองค์กรทีดี่

10.00 1 1 1 3 10.00

มิติที ่5 คุณภาพชีวิตการทา้งานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทา้งาน 20.00 20.00

12) สภาพแวดล้อมในการท างาน 15.00 1 2 3 3 15.00

13) ระบบการท างานท่ีเอือ้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างปจัเจกบคุคลกบัองค์กร 5.00 0 5 5 5.00

100.00 93.06

เกณฑ์การใหค้ะแนน

น ้าหนัก (ร้อยละ)ตัวชี วัดการบริหารทรัพยากรบคุคล

น า้หนักรวม ค่าคะแนนทีไ่ด้

ผลการด้าเนินงาน

หมายเหตุ

 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

๑.๑ แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
   แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน ประจ าปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
  ๑.1 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ต้องผ่านการพัฒนาทักษะทุกมิติ  
ทุกด้าน โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีกระบวนการโดยเข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดระดับทักษะ
พ้ืนฐานและเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเอง เพ่ือให้มีทักษะที่สูงขึ้นอีกตามมาตรฐานสากล เช่น ICDL – TEST หรือ
เทียบเท่าตามเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 1.2 การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) โดยการวัดความรู้พ้ืนฐานระดับ CEFR-Exam มี
เป้าหมายให้สูงขึ้นตามล าดับ (ระดับ A1,A2,B1,B2) มีกระบวนการโดยการเข้ารับการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
มาตรฐานเพ่ือวัดระดับความรู้พ้ืนฐานและเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 1 ระดับ  
ตามเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 1.๓ การพัฒนาความเป็นผู้น าทางการบริหาร (Leadership) ด้วยกระบวนการท า Project Based/Problem 
Based 
2. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินการพัฒนา 
  2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง 

 รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 2 มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง
ประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน
ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

2) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 3 มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบอัตราก าลัง  

3) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือเตรียมและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ  



๖    
แบบ - กรม 

 รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

3 มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารราชการ  

1. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย 

2. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม ส านักงาน ก.พ. 

3. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง      

    กระทรวงศึกษาธิการ  

4. หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  (ส .นบส.)  
    ส านักงาน ก.พ. 

5. หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  

   - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
      ส าหรับนักบริหารระดับสูง  (ปปร.) 

   - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

6. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  วิทยาลัยป้องกัน
อาณาจักร 

7. การพัฒนาบุคคลากรก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 

8. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
(DGA) 

9. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลส าหรับผู้บริหาร (DGA) 

 มิติที่ ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และ
สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

3 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบันกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

6) ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความถกูต้อง พร้อม
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

3 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วน
ราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน ก.พ. 
และข้อมูล ณ 1 เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน   



๗    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3 ระบบสารสนเทศ 
๑ ฐานข้อมูล DPIS ข้าราชการพลเรือน 
๒ ก.ค.ศ. 16 
๓ P – OBEC 
4. HRMS  

มีการน าข้อคิด เห็ น /ข้อ เสนอแนะจากผู้ ใช้ งาน ในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศใน
รอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 มิติที ่๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

8) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 3 ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 

เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน 

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 

เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/
ส านัก กอง/องค์กร 

❑อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 

9) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อพัฒ นา
บุคลากรของส่วนราชการ 

3  มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพ่ือให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

 มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 0 ) ก ารส่ ง เส ริ ม ให้ ก ารบ ริห า ร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรร

3 จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหาร



๘    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

มาภิบาล ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกลไกที่ส่วน
ราชการใช้มีดังต่อไปนี้  

1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  

2. โครงการประเมินและจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

11) การส่งเสริมให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมี 
ธรรมาภิบาล 

3 ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ
เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  

ตอบ มีกระบวนการบริหารจัดการ เช่น มีการประกาศ
นโยบายที่ชัดเจน มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของ
องค์กร และมีการจัดท า MOU ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ 
รวมทัง้มรีะเบียบแนวปฏิบัติที่รัดกุม 

ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่
มีทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  

ตอบ มีโครงการ/หลักสูตร การฝึกอบรมที่สอดคล้องเหมาะสม
ส าหรับบุคลากร เช่น หลักสูตร นบส.ศธ., นปก.ศธ., ป.ธ.ก. 
สจว. สพฐ. 

ผู้ น าองค์ กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิ ด โอกาสให้
ข้าราชการ มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ตอบ มีการประชุมบอร์ด กพฐ ทุกวันอังคาร, มีการรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกฝ่ายผ่านสื่อต่าง ๆ หลาย
ช่องทาง 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

12) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
 

3 จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการท างานของ ส่วน
ราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ และ



๙    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

กิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ  

     1. มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

      2. โครงการเงินกู้เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากรของ
รัฐ ตามบันทึกข้อตกลงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นโครงการเงินกู้สวัสดิการโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้สิน เชื่ อแก่บุ คลากรในสั งกัดของหน่ วยงานต้นสั งกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับผู้กู้ 
ได้แก่ ข้าราชการ (รวมลูกจ้างประจ า) และพนักงานของ
หน่วยงานราชการ และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในเงินกู้
อเนกประสงค์วงเงินโครงการ รวม 2,000,000 ล้านบาท 
ตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2555   
วัตถุประสงค์ของการขอกู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้กู้ เช่น เพ่ือการอุปโภคบริโภคภายใน
ครอบครัวเพ่ือการศึกษา เพ่ือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
บ้าน เป็นต้น ระยะเวลาการให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี และเมื่อ
รวมระยะเวลาให้กู้กับอายุของผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้อง
ไม่เกินเกษียณอายุ แล้วแต่ผู้ใดจะครบก าหนดเกษียณอายุก่อน 

     2. การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือข้าราชการ” 
สพฐ. ได้ลงนามในข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝาก 
ฉบับลงวันที่  30 ธันวาคม 2534 และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ได้จัดท า “โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือข้าราชการ” 
ก าหนดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้และเงื่อนไขการกู้ พิ เศษเพ่ือ
สนับสนุนให้ข้าราชการ ข้าราชการต ารวจ บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการสินเชื่อเพ่ือที่
อยู่อาศัยสามาระเข้าถึงระบบการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยและ
สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของต้นเองได้สะดวกขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ 

13) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์
ร่วมกัน ระห ว่างปั จ เจกบุ คคลกับ
องค์กร 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการท างานที่สามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์
และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผล
การด าเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต



๑๐    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ของส่วนราชการ  

 - ในมิติด้านการท างาน สพฐ. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบวิธีการ
ท างานเพ่ือช่วยให้บุ คลากรสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนโครงสร้างการบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมเป็นประจ า (ประมาณ 5 ปี/
ครั้ง) เพ่ือให้เกิดการทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและการส่งมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ  

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน
2.1.1 ก าลังคนของส่วนราชการ

851 81.75 817 78.48 820 78.77
114 10.95 125 12.01 140 13.45

16 1.54 16 1.54 16 1.54
83 7.97 83 7.97 90 8.65

1,064 102.21 1,041 100.00 1,066 102.40

2.1.2 การเคล่ือนไหวของข้าราชการ
1) การเข้ารับราชการ 76 400.00 19 100.00 22 115.79

69 363.16 14 73.68 18 94.74
7 36.84 5 26.32 4 21.05
0 0.00 0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00 0 0.00

2) การสูญเสียข้าราชการ 53 60.23 88 100.00 63 71.59
5 5.68 17 19.32 13 14.77

18 20.45 29 32.95 10 11.36
30 34.09 42 47.73 40 45.45

0 0.00 0 0.00 0 0.00
     เกษียณอายุราชการ

3) ลูกจา้งชั่วคราว
4) พนกังานราชการ

ผลรวมก าลังคน

     บรรจใุหม่

     อื่นๆ

     รับโอน
     บรรจกุลับ
     การเข้ารับราชการตามมาตรา 56

     ลาออก
     ให้โอน

2562 2561 2560
รายการ

1) ข้าราชการ
2) ลูกจา้งประจ า

 
  

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ  

กรอบท่ีมี จ านวน (คน) อัตราว่าง กรอบท่ีมี จ านวน (คน) อัตราว่าง กรอบท่ีมี จ านวน (คน) อัตราว่าง

บริหาร 6 5 16.67 6 4 33.33 6 4 33.33
อ านวยการ 10 7 30.00 10 7 30.00 10 7 30.00
วิชาการ 831 620 25.39 831 644 22.50 831 664 20.10
ทัว่ไป 201 185 7.96 206 165 19.90 206 179 13.11

รวม 1,048 817 22.04 1,053 820 22.13 1,053 854 18.90

รายการ
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

 



๑๒    
แบบ - กรม 

 เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ  

ผู้หญงิ ผู้ชาย ผู้หญงิ ผู้ชาย ผู้หญงิ ผู้ชาย
<= 24 3 4 1 1 0 0
25-29 45 49 29 14 16 10
30-34 74 32 77 33 70 35
35-39 90 32 89 31 88 38
40-44 54 26 55 26 56 25
45-49 89 20 89 24 85 24
50-54 101 29 131 33 134 34
>=55 140 29 149 39 156 48
รวม 596 221 620 201 605 214

ช่วงอายุ (ปี)
จ านวนข้าราชการ (คน)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

 
 

 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่   

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
ข้าราชการ 149 149 176
พนักงานราชการ 8 3 3

รวม 157 152 179  
  

 

 

 

 

 

 

 



๑๓    
แบบ - กรม 

 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย       หน่วย : ล้าน 
หน่วย : ล้านบาท

มลูค่า สัดส่วน มลูค่า สัดส่วน มลูค่า สัดส่วน
2.5.1 งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณรวมของส่วนราชการ 313,007,544,200     100.00 319,321,049,500.00 100.00 315,058,342,600         100.00

งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร 226,241,247,300     72.28 236,827,919,600.00 74.17 233,830,618,200         74.22
2.5.2 ข้อมลูรายงานต้นทุนรวมแยกตามแหล่งเงิน(เบิกจ่าย

จริง)ค่าใช้จ่ายบุคลากร 247,757,278,261.50 79.02 253,327,283,863.65 80.80 263,500,591,774.73 84.04

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 3,388,170,698.55 1.08 2,300,011,362.44 0.73 1,709,946,312.50 0.55
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,222,354,228.78 0.39 1,087,103,116.32 0.35 1,003,986,264.56 0.32
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 18,572,354,731.67 5.92 22,444,029,836.94 7.16 21,816,576,577.43 6.96
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 7,415,822,010.69 2.37 8,241,639,882.98 2.63 8,382,494,549.00 2.67
ค่าใช้จ่ายเงินอดุหนุน 34,236,933,813.71 10.92 36,422,560,890.64 11.62 37,668,202,862.77 12.01
ต้นทุนในการผลิตอืน่ 949,735,742.12 0.30 1,110,334,880.96 0.35 1,024,574,513.51 0.33
รวมต้นทุนผลผลิต 313,542,649,487.02 100.00 324,932,963,833.93 100.00 335,106,372,854.50 100.00

2.5.3 ข้อมลูรายงานต้นทุนกจิกรรมย่อยเกีย่วกบับุคลากร
ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท)
จ านวนบุคลากรทีใ่ช้ค านวณ (คน)
ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร (บาท)
ต้นทุนด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล (บาท)
จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล 37.17 51.24 41.97

82,585,213.32 142,747,460.47 125,229,396.26
2,222,047.00 2,785,763.00

175,340,993.02

2,983,593.00

454,486.00 450,531.00
373.40

รายการ
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

รายการ ปี 2561

169,704,995.89 139,204,828.16
546,711.00

308.98 320.72

ปี 2560 ปี 2559

 
๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 

เปา้หมาย ผลลพัธท์ีไ่ด้ เปา้หมาย ผลลพัธท์ีไ่ด้ เปา้หมาย ผลลพัธท์ีไ่ด้
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ระดับ 5.0000 4.6875     5.0000 5.0000     5.0000 5.0000    

คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) ระดับ 5.0000 5.0000     5.0000 5.0000     5.0000 4.8000    

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 5.0000 4.4500     5.0000 5.0000     5.0000 5.0000    
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับ 5.0000 2.7500     5.0000 5.0000     5.0000 4.2000    

การพฒันาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 5.0000 5.0000     5.0000 4.8000     5.0000 4.5000    

การยกระดับพฒันาระบบบริหารสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ระดับ 5.0000 2.0500     5.0000 4.0000     5.0000 3.8000    

การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ 5.0000 5.0000     5.0000 5.0000     5.0000 3.5000    

รายการ
ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560

หน่วยวัด

   

    ๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

อ านวยการ วิชาการและทัว่ไป
2562 ดีเด่น มากกว่า 90 3.00 ขึ้นไป 7 367

ดีมาก 80 - 89.99 2.85 0 420
ดี 70 - 79.99 2.75 0 30
พอใช้ 60 - 69.99 2.60 0 0
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไมไ่ด้เล่ือนเงินเดือน 0 0

2561 ดีเด่น มากกว่า 90 3.00 ขึ้นไป 11 359
ดีมาก 80 - 89.99 2.85 0 313
ดี 70 - 79.99 2.75 0 24
พอใช้ 60 - 69.99 2.60 0 0
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไมไ่ด้เล่ือนเงินเดือน 0 0

2560 ดีเด่น มากกว่า 90 3.00 ขึ้นไป 7 397
ดีมาก 80 - 89.99 2.85 1 226
ดี 70 - 79.99 2.75 0 103
พอใช้ 60 - 69.99 2.60 0 11
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไมไ่ด้เล่ือนเงินเดือน 0 5

ระดับผลการประเมนิ ช่วงคะแนนการประเมนิ ช่วงร้อยละการเล่ือนเงินเดือน
จ านวนข้าราชการปีงบประมาณ 

พ.ศ.
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๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ   
   1) จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงน้อยกว่าจ านวนบุคลากรตามโครงสร้าง เนื่องจากไปช่วยราชการส านักอ่ืน 
ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ปริมาณงานที่ด าเนินการก็ยังมีจ านวนปกติ ท าให้บุคลากรในแต่ละกลุ่ม
งานต้องรับผิดชอบงานแทนเจ้าหน้าที่ท่ีไปช่วยราชการส านักอ่ืน 
   2) ต าแหน่งและภารกิจที่ปฏิบัติงานจริงของกลุ่มงานต่างๆในส านัก ไม่ตรงกับต าแหน่งและภารกิจที่ปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้าง ก.พ. เนื่องจากผู้บริหารส านักได้มอบงานให้เจ้าหน้าที่ในส านักตามความเหมาะสม ท าให้เจ้าหน้าที่บางคนใน
ส านักปฏิบัติงานไม่ตรงกับต าแหน่ง และภารกิจที่เป็นงานตามโครงสร้าง ก.พ. จริง 
   3) ส่วนราชการยังไม่มีการวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาก าลังคน 
   4) ส่วนราชการหลายแห่งยังไม่มีระบบข้อมูลก าลังคนที่สมบูรณ์ทันสมัย ท าให้ภาคราชการขาดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   5) ระบบการตรวจสอบการใช้ก าลังคนยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบการใช้ก าลังคนตาม
เงื่อนไขของต าแหน่ง และมีก าลังคนขาดหรือเกินส่วนใดบ้าง 
   6) ก าลังคนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่อาจรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามบทบาทภารกิจ 
   7) ข้าราชการยังท างานไม่เต็มศักยภาพ โดยส่วนหนึ่งขาดแรงจูงใจในการท างาน 
   8) ส่วนราชการยังไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน และก าลังคนรุ่นเก่ายัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างคล่องตัว 
   9) ค่าตอบแทนภาครัฐไม่สอดคล้องกับอัตราตลาดแรงงาน ท าให้ไม่อาจจูงใจคนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบราชการ 
   10) ส่วนราชการต้องการอิสระในการบริหารอัตราก าลัง แต่ยังติดขัดด้วยกฎระเบียบ ซึ่งหน่วยงานกลางต้อง
สร้างระบบรองรับการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
   11) ส่วนราชการไม่มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งส่งผลในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 
   12) บุคลากรที่บรรจุใหม่มีการโอน ย้ายกลับภูมิล าเนา ท าให้ต าแหน่งว่างต้องรอคนใหม่มาบรรจุ และต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งานใหม่   

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของส่วนราชการเพ่ือการปรับปรุงวิธีการ กระบวนการ 
หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่จะ
ส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ  

  1.  นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านภาษาอังกฤษ 
  เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้มีความสามารถในการพัฒนาครู 
พัฒนาสื่อ การวิจัยและการนิเทศ ก ากับ และติดตามการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอบรม ฝึกประสบการณ์ 
  - ทักษะการบริหารจัดการ และสนับสนุนการฝึกอบรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา และติดตามการรายงานผลใช้วิธีการ 
สอนงาน 



๑๕    
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  - ส่งเสริมครู/บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้รับการอบรม/ พัฒนา 
เพ่ิมเติมจนสามารถร่วมเป็นคณะท างานเฉพาะกิจและการพัฒนาศูนย์เครือข่ายของสถาบันภาษาอังกฤษได้ 
  2.  นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการปฏิบัติงานการเดินทางไปราชการ 

 วิธีการด าเนินการ 
  - ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือสอบถาม ศึกษาและท าความเข้าใจในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งร่วมกันวางแผน
ในการด าเนินงาน 
  - สรุปผลการประชุม 
  - ออกแบบฟอร์มในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของโครงการ 
  - ให้มกีารจับคู่การปฏิบัติงานของแต่ละคนในกรณีคู่ของตนเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
  - แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เดินทางไปปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน 
  - ให้มีการหมุนเปลี่ยนกันในกลุ่มบริหารทั่วไป 
  - น าผลการประชุมของกลุ่มบริหารทั่วไปเสนอในที่ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน 
  - เริ่มใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน 
  ผลการด าเนินงาน 
  - การด าเนินโครงการมีฝ่ายสนับสนุนเพื่อร่วมด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 100 % 
  - การปฏิบัติงานภายในองค์กรยังคงสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติไม่ส่งผลกระทบต่องานประจ า 
  - บุ คลากรในกลุ่ มบริหารทั่ วไปสามารถน าแบบฟอร์มในการปฏิบัติ ราชการมาประกอบการท าผลงาน 
ในแต่ละปี 
  - บุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปมีความรู้สึกถึงการเท่าเทียมในการปฏิบัติงานซึ่งมีการสับเปลี่ยนกัน 

3. นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านเทคโนโลยี 
  ปัจจัยส าคัญของการปฏิบัติงานคือความจ าเป็นในการที่จะต้องมีระบบการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายใน
องค์กรมาจัดระบบ และพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยจัดช่องทางการเข้าถึงความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบุคลากรในระดับต่างๆ ให้มีศักยภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่สนับสนุนการท างานให้มีความรวดเร็วสะดวกสบาย ไม่เป็นภาระใหม่ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมขึ้นจากหน้าที่ประจ า
ของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ในส านักจะต้องเน้นการพัฒนาเชิงระบบ เพ่ือตั้งศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัด ทั้งระดับสถานศึกษา และส านักงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและให้บริการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์กลางการส ารองข้อมูลให้แก่สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกแห่ง 
  วิธีการด าเนินการ 
  - สร้างให้เกิดค่านิยมร่วมกันเกี่ยวกับนวัตกรรม ท าให้ทุกคนในองค์กรเห็นความส าคัญของนวัตกรรม รับรู้และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบวัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรม ยอมรับ และเรียนรู้จากความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่มาจากการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ 
  - สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน สร้างให้เกิดค่านิยมร่วมกันเกี่ยวกับนวัตกรรม ท าให้ทุกคนใน
องค์กรเห็นความส าคัญของนวัตกรรม รับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบวัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรม ยอมรับและเรียนรู้
จากความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่มาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม และไม่มีการลงโทษ เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น
หรือแนวคิดใหม่ๆ 



๑๖    
แบบ - กรม 

  - ให้บุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีอ านาจ อิทธิพลเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเป็นผู้รวบรวมความรู้รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ อดทน 
กระตือรือร้น มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห์ 
  - จัดสรรทรัพยากร และสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนส าหรับการค้นหาการพัฒนา การศึกษา การฝึกอบรม 
และการน าความคิดใหม่ไปปฏิบัติ องค์กรต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนทางด้านการเงินหรืองบประมาณในการ
สร้างนวัตกรรม การให้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอย่างพอเพียง 
  - ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการสรรหาและบรรจุหรือจ้างงานบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ประสบการณ์และภูมิหลังที่มีความหลากหลาย มีการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี และให้
เป็นบุคคลที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในกระบวนนวัตกรรม 
  4. นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านกฎหมาย 
  เพ่ือให้การด าเนินการในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถด าเนินการไปได้อย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว สามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้
ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการอบรมในลักษณะของการให้
ความรู้และมีการฝึกปฏิบัติ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและได้รับการยอมรับในวงการศาล และอัยการ และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง กรมบังคับ
คดี เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้งเป็นการลดปัญหาในการถูก
ฟ้องร้องและด าเนินคดีด้วยเช่นกัน  โดยมีโครงการที่จะฝึกอบรม ดังนี้ 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 
  - โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสูตรการให้
ความรู้ด้านกฎหมาย และการด าเนินคดี 
  - โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านระเบียบกฎหมายในการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านระเบียบกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗    
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑ แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ  

 
๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี  

ภาพรวมของส่วนราชการ 

 
 
 



๑๘    
แบบ - กรม 

 
 

แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ 

 
 

 
        แยกประเภทตามต าแหน่งวิชาการ 

 
 

 

 

 

 



๑๙    
แบบ - กรม 

แยกประเภทตามต าแหน่งทั่วไป 

 
 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ  

 

 
  

 

 



๒๐    
แบบ - กรม 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ  

 
๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ  
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แบบ - กรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒    
แบบ - กรม 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด  

 
3.7 แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

 



๒๓    
แบบ - กรม 

 
 

3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ 

 

 




