
 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํป 2563 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2563 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติวา ก.พ.    

มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดาน  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียก

เอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการ หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง

ขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวงและกรมรายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เพ่ือให

สวนราชการจัดทํารายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนในปงบประมาณที่

ผานมา สงใหสํานักงาน ก.พ. เปนประจําทุกป 

๓. วัตถุประสงคของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

๓.๒ เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคลของขาราชการพลเรือนของสวนราชการ 

๔. การรายงานประกอบดวยเนื้อหาหลัก ๓ สวน ดังนี้ 

สวนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิข์องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงประกอบดวย 

๑) ขอมูลเชิงสถิติทั้งในสวนของขอมูลกําลังคน ขอมูลผลการปฏิบัติราชการ 

และขอมูลการใชจายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบดวยแผนภาพขอมูลเพ่ือการวิเคราะหดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงไดจากขอมูลในสวนที่ ๒ 

๕. ใหสวนราชการจัดทํารายงานประจําปตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด (แบบ - กรม)  

สงใหสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงตนสังกัดภายในเดือนตุลาคม 



๓    

แบบ - กรม 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 

สวนราชการ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดระบุชื่อผูประสานงาน 

ชื่อ-สกุล  นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์ 

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุมวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคล 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

โทรศัพท   02 288 5651 

โทรสาร    02 282 2809 

E-Mail     kwp.obec@gmail.com 

วัน เดือน ป ที่ทาํงาน  9 มิถุนายน 2563

ขอรับรองขอมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียดทีแ่นบมาพรอมนี้ 
 

ลงชื่อ ................................................................. 

          (นายอัมพร พินะสา) 

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     ............/................../............... 

mailto:kwp.obec@gmail.com


 

 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 

1 2 3 คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 20.00 17.50

1.1 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.00 0 5 5 5.00

1.2 การบริหารจัดการอัตรากําลัง 

1) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ 3.75 1 2 3 2 2.50

2) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง 3.75 1 2 3 3 3.75

3) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม

และพัฒนาอยางเปนระบบ

3.75 1 2 3 2 2.50

4) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ เพื่อสรางความตอเนื่องใน

การบริหารราชการ

3.75 1 2 3 3 3.75

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 20.00 17.78

5) สัดสวนคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และ

สะทอนผลิตภาพของบุคคล (Productivity)

6.67 1 2 3 2 4.44

6) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง พรอมที่จะ

นําไปใชประโยชนอยูเสมอ

6.67 1 2 3 3 6.67

7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.67 1 2 3 3 6.67

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 20.00 20.00

8) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 10.00 1 2 3 3 10.00

9) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของสวนราชการ

10.00 1 2 3 3 10.00

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 20.00 20.00

10) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 10.00 1 2 3 3 10.00

11) บทบาทของผูนําองคกรตอการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย 

และความรับผิดชอบตอการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

การกํากับดูแลองคกรที่ดี

10.00 1 1 1 3 10.00

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 20.00 20.00

12) สภาพแวดลอมในการทํางาน 15.00 1 2 3 3 15.00

13) ระบบการทํางานที่เอื้อประโยชนรวมกันระหวางปจเจกบุคคลกับองคกร 5.00 0 5 5 5.00

100.00 95.28น้ําหนักรวม คาคะแนนที่ได

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก (รอยละ)ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
 



 

 

สวนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard) 

มิติท่ี ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

    แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปจจุบัน ประจําป พ.ศ. 2563 
การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการที่สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตอง
ดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู
เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู
และวิธีจัดระเบียบ การสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังน้ี  
  (๑) สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 
เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร  
  (๒) จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)  
  (๓) รวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตร การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน  
  (๔) สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กําหนดที่เชื่อมโยง
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)  
  (๕) ส งเส ริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน รูปแบบชุมชนแห งการเรียนรูท างวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
  (๖) สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ ๓ สอดคลองกับภารกิจและหนาที่
ของตน  
  (๗) สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) โดยมีเปาหมายใหสูงขึ้น
ตามลําดับ (ระดับ A1,A2,B1,B2) มีกระบวนการโดยการเขารับการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับความรู
พื้นฐานและเขารับการพัฒนาดวยตนเองใหมีทักษะที่สูงขึ้นอีกไมนอยกวา 1 ระดับ ตามเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
  (๘) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผล
ที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
  (๙) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผู เรียน ที่มีความแตกตาง 
(Differentiated Instruction) 



๖    

แบบ - กรม 
  (๑๐) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล การเรียนรูดาน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
  (๑๑) สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความ รูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได อยางมี
ประสิทธิภาพ  
  (๑๒) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  
  (๑๓) สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to 
- Face Training 
  (๑๔) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนด ดานคุณภาพ และแผนการศึกษา
แหงชาติ  
  (๑๕) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ต้ังแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนา ผูบริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ ๒) พัฒนาหลักสูตร เน้ือหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาด
แคลน เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง   การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มี
ความแตกตาง เปนตน ๓) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ืองผานระบบดิจิทัล ๔) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ ๕) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร (Coding) 

  การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
   1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การประเมินการพัฒนา 
   2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง 

 รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ 3 มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง
ประจําปที่สวนราชการตองการ และนําไปสูการกําหนดจํานวน
ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

2) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง 3 มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงต้ังไดตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราวางไมเกินรอยละ ๖ ของกรอบอัตรากําลัง  

3) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรท่ีมี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมและ
พัฒนาอยางเปนระบบ 

3 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดมา
ซึ่งกลุมบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทําแผนพัฒนา 
รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ เพื่อเตรียมและ
พัฒนาอยางเปนระบบ  



๗    

แบบ - กรม 

 รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
ทุกระดับเพ่ือสรางความตอเน่ืองในการ
บริหารราชการ 

3 มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
เพื่อความตอเน่ืองในการบริหารราชการ  
1. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย 
2. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศน
และคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. 
3. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ    
4. หลักสูตรเส ริมหลั กสูตรนักบริหารระดับสูง  (ส .นบส.)  
    สํานักงาน ก.พ. 
5. หลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา  
   - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
      สําหรับนักบริหารระดับสูง  (ปปร.) 
   - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 
6. หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  วิทยาลัยปองกัน
อาณาจักร 
7. การพัฒนาบุคคลากรกอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา 
8. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบ ริหารระดับสูง 
(DGA) 
9. หลักสูตรพัฒนาทักษะดานดิจิตอลสําหรับผูบริหาร (DGA) 

  

มิติท่ี ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5) สัดสวนคาใชจายดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และ
สะทอนผลิตภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

3 เปรียบเทยีบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับ

ปงบประมาณที่ผานมาวามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

6) ฐานขอมูลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง พรอม
ท่ีจะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ 

3 ฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสวน
ราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของสํานักงาน ก.พ. 
และขอมูล ณ 1 เมษายน มีความถูกตองตรงกัน   

7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3 ระบบสารสนเทศ 
๑ ฐานขอมูล DPIS ขาราชการพลเรือน 
๒ ก.ค.ศ. 16 
๓ P – OBEC 



๘    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4. HRMS  

มีก ารนําข อ คิดเห็ น/ข อ เสนอแนะจากผู ใช งานในระบ บ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาปรับปรุงใหการใชระบบสารสนเทศใน
รอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

8) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 3 ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผล
การปฏบิัติงานของขาราชการไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
โดยถูกนําไปใชประโยชน ดังน้ี (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุมที่มีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ 
เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น 
เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการ/
สํานัก กอง/องคกร 

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

9) สนับสนุนให เกิดการเรียนรูและ
พัฒนาอย า งต อ เน่ื อง  เพ่ื อ พัฒ นา
บุคลากรของสวนราชการ 

3  มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรูใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหนางาน เพื่อใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอนงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

มิติท่ี ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

10 ) ก า รส ง เส ริม ให ก า รบ ริห า ร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรร
มาภิบาล 

3 จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกลไกที่สวน
ราชการใชมีดังตอไปน้ี  

 



๙    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  

2. โครงการประเมินและจัดทํามาตรฐานความโปรงใสของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

11) การสงเสริมใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมี 
ธรรมาภิบาล 

3 ผูนําองคกรมีกระบวนการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพ่ือ
สงเสริม กํากับ และสงผลใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม  

ตอบ มีกระบวนการบริหารจัดการ เชน มีการประกาศนโยบายที่
ชัดเจน มีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนขององคกร และมี
การจัดทํา MOU รวมกันในประเด็นตาง ๆ รวมทั้งมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่รัดกุม 

ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไร ในการพัฒนากลุมบุคลากรท่ีมี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงใหอยูกับองคกร และการพัฒนาผูนําใน
อนาคตขององคกรเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยาง
ตอเน่ือง  

ตอบ มีโครงการ/หลักสูตร การฝกอบรมที่สอดคลองเหมาะสม
สําหรับบุคลากร เชน หลักสูตร นบส.ศธ., นปก.ศธ., ป.ธ.ก. สจว. 
สพฐ. 

ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไรในการเปดโอกาสใหขาราชการ 
มีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ตอบ มีการประชุมบอรด กพฐ ทุกวันอังคาร, มีการรับฟ ง
ขอเสนอแนะจากบุคลากรทุกฝายผานสื่อตาง ๆ หลายชองทาง 

 

มิติท่ี ๕   คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

12) สภาพแวดลอมในการทํางาน  
 

3 จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่สะทอนภาพการทํางานของ สวน
ราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ และ
กิจกรรมที่ ดําเนินการมีมากกวาคร่ึงห น่ึงของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรฯ  



๑๐    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

     1. มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร สพฐ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

      2. โครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของรัฐ 
ตามบันทึกขอตกลงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนโครงการเงินกูสวัสดิการโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยให
สินเชื่อแกบุคลากรในสังกัดของหนวยงานตนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับผูกู ไดแก ขาราชการ 
(รวมลูกจางประจํา) และพนักงานของหนวยงานราชการ และมี
อายุงานไมนอยกวา 1 ป ในเงินกูอเนกประสงควงเงินโครงการ 
รวม 2,000,000 ลานบาท ตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ 2555   วัตถุประสงคของการขอกู เพื่อเปน
คาใชจายตามความจําเปนและความตองการของผูกู เชน เพื่อ
การอุปโภคบริโภคภายในครอบครัวเพื่อการศึกษา เพื่อซื้อสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในบาน เปนตน ระยะเวลาการใหกู 
สูงสุดไมเกิน 15 ป และเมื่อรวมระยะเวลาใหกูกับอายุของผูกู 
หรือผูคํ้าประกัน (ถามี) ตองไมเกินเกษียณอายุ แลวแตผูใดจะ
ครบกําหนดเกษียณอายุกอน 

     2. การใหกูเงิน “โครงการบาน ธอส. เพื่อขาราชการ” สพฐ. 
ไดลงนามในขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะหโครงการ
สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย ประเภทไมมีเงินฝาก ฉบับลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2534 และธนาคารอาคารสงเคราะหไดจัดทํา 
“โครงการบาน ธอส. เพื่อขาราชการ” กําหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูและเงื่อนไขการกู พิ เศษ เพื่ อสนับสนุนให ขาราชการ 
ขาราชการตํารวจ บุ คลากรทางการศึกษา และพ นักงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่มีความตองการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสามาระ
เขาถึงระบบการเงินเพื่อที่อยูอาศัยและสามารถจัดซื้อที่อยูอาศัย
เปนของตนเองไดสะดวกขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายดานที่อยู
อาศัยของภาครัฐ 

13) ระบบการทํางานท่ีเอ้ือประโยชน

รวม กันระหว างป จ เจกบุ คค ล กับ

องคกร 

5 ใหสวนราชการอธิบายระบบวิธีการทํางานที่สามารถชวยให
บุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคและ
สงมอบผลงานที่มีคุณภาพใหกับสวนราชการ ทั้งน้ี ตามผลการ
ดําเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สวนราชการ  
 
 



๑๑    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 - ในมิติดานการทํางาน สพฐ. ไดดําเนินการพัฒนาระบบวิธีการ
ทํ างานเพื่ อช วยให บุ คลากรสามารถปฏิ บั ติ งานได อย างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนโครงสรางการบริหารราชการ
เพื่อใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมเปนประจํา (ประมาณ 5 ป/
คร้ัง) เพื่อใหเกิดการทบทวนวิธีการปฏิบั ติงานและการสงมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพใหกับสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒    

แบบ - กรม 

สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิด์านการบริหารทรัพยากรบคุคล 

๒.๑ ขอมูลกําลังคนของสวนราชการ  

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน

2.1.1 กําลังคนของสวนราชการ

760 71.43 851 79.98 817 76.79

124 11.65 114 10.71 125 11.75

16 1.50 16 1.50 16 1.50

67 6.30 83 7.80 83 7.80

967 90.88 1,064 100.00 1,041 97.84

2.1.2 การเคลื่อนไหวของขาราชการ

1) การเขารับราชการ 40 52.63 76 100.00 19 25.00

36 47.37 69 90.79 14 18.42

4 5.26 7 9.21 5 6.58

0 0.00 0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00 0 0.00

2) การสูญเสียขาราชการ 46 86.79 53 100.00 88 166.04

12 22.64 5 9.43 17 32.08

0.00 18 33.96 29 54.72

34 64.15 30 56.60 42 79.25

0 0.00 0 0.00 0 0.00

     ใหโอน

2563 2562 2561
รายการ

1) ขาราชการ

2) ลูกจางประจํา

     เกษียณอายุราชการ

3) ลูกจางชั่วคราว

4) พนักงานราชการ

ผลรวมกําลังคน

     บรรจุใหม

     อื่นๆ

     รับโอน

     บรรจุกลับ

     การเขารับราชการตามมาตรา 56

     ลาออก

 

๒.๒ ขอมูลขาราชการของสวนราชการ 

กรอบที่มี จํานวน (คน) อัตราวาง กรอบที่มี จํานวน (คน) อัตราวาง กรอบที่มี จํานวน (คน) อัตราวาง

บริหาร 6 5 16.67 6 5 16.67 6 4 33.33

อํานวยการ 10 6 40.00 10 7 30.00 10 7 30.00

วิชาการ 830 598 27.95 831 620 25.39 831 644 22.50

ทั่วไป 202 151 25.25 201 185 7.96 206 165 19.90

รวม 1,048 760 27.48 1,048 817 22.04 1,053 820 22.13

รายการ
ป 2563 ป 2562 ป 2561

  

 เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 

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

 



๑๓    

แบบ - กรม 
๒.๓ ขอมูลโครงสรางอายุของขาราชการของสวนราชการ 

ผูหญิง ผูชาย ผูหญิง ผูชาย ผูหญิง ผูชาย

<= 24 0 2 3 4 1 1

25-29 24 13 45 49 29 14

30-34 73 16 74 32 77 33

35-39 84 40 90 32 89 31

40-44 66 24 54 26 55 26

45-49 51 28 89 20 89 24

50-54 96 28 101 29 131 33

>=55 174 41 140 29 149 39

รวม 568 192 596 221 620 201

ชวงอายุ (ป)

จํานวนขาราชการ (คน)

ป 2563 ป 2562 ป 2561

  

๒.๔ จํานวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาท่ี   

รายการ ป 2563 ป 2562 ป 2561

ขาราชการ 120 149 149

พนักงานราชการ 9 8 3

รวม 129 157 152  

๒.๕ ขอมูลดานงบประมาณการใชจาย       หนวย : ลาน 

มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน

2.5.1 งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณรวมของสวนราชการ 287,604,420,400          100.00 287,377,114,300.00 100.00 313,007,544,200.00 100.00

งบประมาณรายจายประเภทงบบุคลากร 214,210,148,400          74.48 209,518,356,000.00 72.91 226,241,247,300.00 72.28

2.5.2 ขอมูลรายงานตนทุนรวมแยกตามแหลงเงิน(เบิกจายจริง)

คาใชจายบุคลากร 234,967,702,715.28 79.19 242,301,117,473.23 81.66 247,757,278,261.50 83.50

คาใชจายดานการฝกอบรม 856,257,847.15 0.29 7.15 3,388,170,698.55 1.14

คาใชจายเดินทาง 414,657,586.46 0.14 0.00 1,222,354,228.78 0.41

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 16,692,515,710.54 5.63 0.00 18,572,354,731.67 6.26

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 7,474,742,458.91 2.52 7,326,851,563.76 2.47 7,415,822,010.69 2.50

คาใชจายเงินอุดหนุน 34,893,862,712.26 11.76 34,458,675,720.37 11.61 34,236,933,813.71 11.54

ตนทุนในการผลิตอื่น 1,412,657,742.99 0.48 1,846,928,760.40 0.62 949,735,742.12 0.32

รวมตนทุนผลผลิต 296,712,396,773.59 100.00 307,153,000,352.09 100.00 313,542,649,487.02 100.00

รายการ
ป 2563 ป 2562 ป 2561

21,219,426,834.33

 

 

 

 

 

2.5.3 ขอมูลรายงานตนทุนกิจกรรมยอยเกี่ยวกับบุคลากร

ตนทุนรวมดานบริหารบุคลากร (บาท)

จํานวนบุคลากรที่ใชคํานวณ (คน)

ตนทุนตอหนวยดานบริหารบุคลากร (บาท)

ตนทุนดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บาท)

จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม

ตนทุนตอหนวยดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13.26 37.17 51.24

105,625,942.01 82,585,213.32 142,747,460.47

7,966,611.00 2,222,047.00

139,204,828.16

2,785,763.00

465,640.00 454,486.00

223.43

รายการ ป 2562

104,037,784.83 169,704,995.89

450,531.00

373.40 308.98

ป 2561 ป 2560

หมายเหตุ : ป63 ยังไมมีขอมูลตองสงกรมบัญชีกลางชวงเดือน สค.



๑๔    

แบบ - กรม 
 

๒.๖ ขอมูลดานผลการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดสําคัญตามบทบาทภารกิจของสวนราชการ 
   

เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 ระดับ 5.0000 -           5.0000 4.6875       5.0000 5.0000       

คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) ระดับ 5.0000 -           5.0000 5.0000       5.0000 5.0000       

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ รอยละ 5.0000 4.8200        5.0000 4.4500       5.0000 5.0000       

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับ 5.0000 2.5000        5.0000 2.7500       5.0000 5.0000       

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 5.0000 -              5.0000 5.0000       5.0000 4.8000       

การยกระดับพัฒนาระบบบริหารสูระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ระดับ 5.0000 3.7300        5.0000 2.0500       5.0000 4.0000       

การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ 5.0000 5.0000        5.0000 5.0000       5.0000 5.0000       

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 เนื่องจากติดสถานการณโควิดจึงไมไดทําการประเมิน

คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) ในป 63ไมมีการประเมิน

หมายเหตุ :

รายการ
ป 2563 ป 2562 ป 2561

หนวยวัด

 

  ๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน 

อํานวยการ วิชาการและทั่วไป

ต.ค.-63 ดีเดน มากกวา 90 3.00 ขึ้นไป 12 647

ดีมาก 80 - 89.99 2.85 0 106

ดี 70 - 79.99 2.75 0 2

พอใช 60 - 69.99 2.60 0 3

ตองปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมไดเลื่อนเงินเดือน 0 0

 เมษายน 2563 ดีเดน มากกวา 90 3.00 ขึ้นไป 12 622

ดีมาก 80 - 89.99 2.85 0 107

ดี 70 - 79.99 2.75 0 13

พอใช 60 - 69.99 2.60 0 5

ตองปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมไดเลื่อนเงินเดือน 0 0

ตุลาคม 2562 ดีเดน มากกวา 90 3.00 ขึ้นไป 7 367

ดีมาก 80 - 89.99 2.85 0 420

ดี 70 - 79.99 2.75 0 30

พอใช 60 - 69.99 2.60 0 0

ตองปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมไดเลื่อนเงินเดือน 0 0

 เมษายน 2562 ดีเดน มากกวา 90 3.00 ขึ้นไป 7 384

ดีมาก 80 - 89.99 2.85 0 418

ดี 70 - 79.99 2.75 0 35

พอใช 60 - 69.99 2.60 0 0

ตองปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมไดเลื่อนเงินเดือน 0 0

2561 ดีเดน มากกวา 90 3.00 ขึ้นไป 11 359

ดีมาก 80 - 89.99 2.85 0 313

ดี 70 - 79.99 2.75 0 24

พอใช 60 - 69.99 2.60 0 0

ตองปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมไดเลื่อนเงินเดือน 0 0

หมายเหตุ ในเดือน ตุลาคม 2563 มี 34 คน ไมไดเลื่อนเงินเดือนเนื่องจาก ลาศึกษาตอ/บรรจุไมครบ6เดือน

ในเดือน เมษายน 2563 มี 24 คน ไมไดเลื่อนเงินเดือนเนื่องจาก ลาศึกษาตอ/บรรจุไมครบ6เดือน

ระดับผลการประเมิน ชวงคะแนนการประเมิน ชวงรอยละการเลื่อนเงินเดือน
จํานวนขาราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ.

 



๑๕    

แบบ - กรม 
๒.๗ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ   
   1) จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงนอยกวาจํานวนบุคลากรตามโครงสราง เน่ืองจากไปชวยราชการสํานักอ่ืน 
ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตปริมาณงานที่ดําเนินการก็ยังมีจํานวนปกติ ทําใหบุคลากรในแตละกลุม
งานตองรับผิดชอบงานแทนเจาหนาที่ที่ไปชวยราชการสํานักอ่ืน 
   2) ตําแหนงและภารกิจที่ปฏิบัติงานจริงของกลุมงานตางๆในสํานัก ไมตรงกับตําแหนงและภารกิจที่ปฏิบัติงาน
ตามโครงสราง ก.พ. เน่ืองจากผูบริหารสํานักไดมอบงานใหเจาหนาที่ในสํานักตามความเหมาะสม ทําใหเจาหนาที่บางคนใน
สํานักปฏิบัติงานไมตรงกับตําแหนง และภารกิจที่เปนงานตามโครงสราง ก.พ. จริง 
   3) สวนราชการหลายแหงยังไมมีระบบขอมูลกําลังคนที่สมบูรณทันสมัย ทําใหภาคราชการขาดขอมูล
ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   4) ระบบการตรวจสอบการใชกําลังคนยังไมมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถตรวจสอบการใชกําลังคนตาม
เงื่อนไขของตําแหนง และมีกําลังคนขาดหรือเกินสวนใดบาง 
   5) สวนราชการยังไมพรอมใชเทคโนโลยีสมัยใหม เน่ืองจากขาดงบประมาณสนับสนุน และกําลังคนรุนเกายัง
ไมไดรับการพัฒนาใหสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางคลองตัว 
   6) คาตอบแทนภาครัฐไมสอดคลองกับอัตราตลาดแรงงาน ทําใหไมอาจจูงใจคนเกง คนดี เขาสูระบบราชการ 
   7) สวนราชการตองการอิสระในการบริหารอัตรากําลัง แตยังติดขัดดวยกฎระเบียบ ซึง่หนวยงานกลางตอง
สรางระบบรองรับการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของดวย 
   8) บุคลากรที่บรรจุใหมมีการโอน ยายกลับภูมิลําเนา ทําใหตําแหนงวางตองรอคนใหมมาบรรจุ และตองใช
เวลาในการเรียนรูงานใหม   

๒.๘ นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของสวนราชการเพื่อการปรับปรุงวิธีการ กระบวนการ 
หรือแนวทางที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับสถานการณในอนาคตที่จะ
สงผลใหสวนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น หรือสามารถชวยแกไขปญหาหรือ
สถานการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนอยูของสวนราชการ  

  1.  นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานภาษาอังกฤษ 
  เน่ืองจากบุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม มีความรู ความสามารถ และประสบการณไมสอดคลองกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษที่จะชวยใหมีความสามารถในการพัฒนาครู 
พัฒนาสื่อ การวิจัยและการนิเทศ กํากับ และติดตามการพัฒนาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โดยการฝกอบรม ฝกประสบการณ 
  - ทักษะการบริหารจัดการ และสนับสนุนการฝกอบรมในเขตพื้นที่การศึกษา และติดตามการรายงานผลใชวิธีการ 
สอนงาน 
  - สงเสริมครู/บุคลากร ที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการใชภาษาอังกฤษใหไดรับการอบรม/พัฒนา 
เพิ่มเติมจนสามารถรวมเปนคณะทํางานเฉพาะกิจและการพัฒนาศูนยเครือขายของสถาบันภาษาอังกฤษได 
  2.  นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานการปฏิบัติงานการเดินทางไปราชการ 

 วิธีการดําเนินการ 
  - ประชุมบุคลากรกลุมบริหารทั่วไปเพื่อสอบถาม ศึกษาและทําความเขาใจในการแกปญหาพรอมทั้งรวมกันวางแผน
ในการดําเนินงาน 



๑๖    

แบบ - กรม 
  - สรุปผลการประชุม 
  - ออกแบบฟอรมในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของโครงการ 
  - ใหมีการจับคูการปฏิบัติงานของแตละคนในกรณีคูของตนเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
  - แบงหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เดินทางไปปฏิบัติราชการอยางชัดเจน 
  - ใหมีการหมุนเปลี่ยนกันในกลุมบริหารทั่วไป 
  - นําผลการประชุมของกลุมบริหารทั่วไปเสนอในที่ประชุมผูอํานวยการกลุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน 
  - เร่ิมใชปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 ถึงปจจุบัน 
  ผลการดําเนินงาน 
  - การดําเนินโครงการมีฝายสนับสนุนเพื่อรวมดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคได 100 % 
  - การปฏิบัติงานภายในองคกรยังคงสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติไมสงผลกระทบตองานประจํา 
  - บุ คลากรในกลุ มบริหารทั่ วไปสามารถนํ าแบบฟอรมในการปฏิบั ติ ราชการมาประกอบการทํ าผลงาน 
ในแตละป 
  - บุคลากรในกลุมบริหารทั่วไปมีความรูสึกถึงการเทาเทียมในการปฏิบัติงานซึ่งมีการสับเปลี่ยนกัน 

3. นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานเทคโนโลยี 
  ปจจัยสําคัญของการปฏิบัติงานคือความจําเปนในการที่จะตองมีระบบการรวบรวมความรูที่มีอยูกระจัดกระจายใน
องคกรมาจัดระบบ และพัฒนาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยจัดชองทางการเขาถึงความรูใหสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
เพื่อใหบุคลากรนําความรูไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบุคลากรในระดับตางๆ ใหมีศักยภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเคร่ืองมือ
สําคัญที่สนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วสะดวกสบาย ไมเปนภาระใหมที่จะตองปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นจากหนาที่ประจํา
ของแตละฝาย นอกจากน้ีในสํานักจะตองเนนการพัฒนาเชิงระบบ เพื่อต้ังศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแกหนวยงานในสังกัด ทั้งระดับสถานศึกษา และสํานักงานเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการและใหบริการระบบ
ขอมูลสารสนเทศ องคความรู สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนศูนยกลางการสํารองขอมูลใหแกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแหง 
  วิธีการดําเนินการ 
  - สรางใหเกิดคานิยมรวมกันเกี่ยวกับนวัตกรรม ทําใหทุกคนในองคกรเห็นความสําคัญของนวัตกรรม รับรูและมีสวน
รวมรับผิดชอบวัตถุประสงคของการสรางนวัตกรรม ยอมรับ และเรียนรูจากความลมเหลวหรือขอผิดพลาดที่มาจากการ
สรางสรรคนวัตกรรม เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม 
  - สรางวัฒนธรรม คานิยม และบรรยากาศการทํางาน สรางใหเกิดคานิยมรวมกันเกี่ยวกับนวัตกรรม ทําใหทุกคนใน
องคกรเห็นความสําคัญของนวัตกรรม รับรูและมีสวนรวมรับผิดชอบวัตถุประสงคของการสรางนวัตกรรม ยอมรับและเรียนรู
จากความลมเหลวหรือขอผิดพลาดที่มาจากการสรางสรรคนวัตกรรม และไมมีการลงโทษ เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น
หรือแนวคิดใหมๆ 
  - ใหบุคลากร มีความรู ความเชี่ยวชาญในการทํางาน มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะดานการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล มีอํานาจ อิทธิพลเครือขายทั้งภายในและภายนอกองคกร และเปนผูรวบรวมความรูรวมทั้งมีวิสัยทัศน อดทน 
กระตือรือรน มีความสามารถทางดานเทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห 
  - จัดสรรทรัพยากร และสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนสําหรับการคนหาการพัฒนา การศึกษา การฝกอบรม 
และการนําความคิดใหมไปปฏิบัติ องคกรตองสรางความชัดเจนในเร่ืองการสนับสนุนทางดานการเงินหรืองบประมาณในการ
สรางนวัตกรรม การใหงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอยางพอเพียง 



๑๗    

แบบ - กรม 
  - ใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มุงเนนการสรรหาและบรรจุหรือจางงานบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค มี
ประสบการณและภูมิหลังที่มีความหลากหลาย มีการฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรดานนวัตกรรม ดานเทคโนโลยี และให
เปนบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานที่อยูในกระบวนนวัตกรรม 
  4. นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานกฎหมาย 
  เพื่อใหการดําเนินการในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดําเนินการไปไดอยาง
รวดเร็ว คลองตัว สามารถสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี อีกทั้ง เปนการสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ จึงได
ดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อใหความรูแกบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของ โดยเปนการอบรมในลักษณะของการให
ความรูและมีการฝกปฏิบัติ อีกทั้งยังเปดโอกาสใหมีการซักถามปญหาจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเปนผูมีความรู
ความสามารถและไดรับการยอมรับในวงการศาล และอัยการ และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมบัญชีกลาง กรมบังคับ
คดี เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมาย 
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาระหวางวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูเขาอบรมสามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการอบรมมาแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตอไป อีกทั้งเปนการลดปญหาในการถูก
ฟองรองและดําเนินคดีดวยเชนกัน  โดยมีโครงการที่จะฝกอบรม ดังน้ี 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 
  - โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสตูรการให
ความรูดานกฎหมาย และการดําเนินคดี 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพดานระเบียบกฎหมายในการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดานระเบียบกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘    

แบบ - กรม 

สวนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑ แผนภาพแสดงขอมูลกําลังคนของสวนราชการ  

 

 

๓.๒ แผนภาพแนวโนมขาราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากําลังที่มี  

ภาพรวมของสวนราชการ 

 
 
 



๑๙    

แบบ - กรม 
 
 

แยกประเภทตามตําแหนงอํานวยการ 
 

 
 

 
        แยกประเภทตามตําแหนงวิชาการ 

 



๒๐    

แบบ - กรม 
แยกประเภทตามตําแหนงทั่วไป 

 

 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียขาราชการ  

 

 

 



๒๑    

แบบ - กรม 
๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแตงต้ังขาราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียขาราชการ  
 

 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดขาราชการ จําแนกตามชวงอายุ  
 

 

 



๒๒    

แบบ - กรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2562 

2561 



๒๓    

แบบ - กรม 
๓.๖ แผนภาพแสดงสัดสวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่ตอบุคลากรทั้งหมด  

 

3.7 แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔    

แบบ - กรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ 
 

 

 


