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ส านักงานเลขานุการ 
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ของส านักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามแนวทาง 
HR Scorecard ที่ ก.พ. ก าหนด และเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ก้าวหน้าบรรลุตามภารกิจและ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง  

  ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดท า ปรับปรุง แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจนส าเร็จ
ได้เป็นอย่างด ี
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สำรบัญ 

 
ค ำน ำ  
สำรบัญ  
ส่วนที่ 1  บทน ำ 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.2 วัตถุประสงค์จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.3 การบริหารงานกองทุน 
1.4 โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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ส่วนที่ 2  กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 4 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
2.3 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
2.5 แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล ของส านักงาน ก.พ.  
2.6 แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560 – 2564) 
2.7 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2561 - 2564) 
2.8 แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.9 การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. 
2.10 สมรรถนะที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ก าหนด  
2.11 ผลส ารวจความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับสูง  
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ส่วนที่ 3 กำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3.1 การด าเนินงานที่ผ่านมา 
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3.3 แนวโน้มในอนาคต  
3.4 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

4.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของกองทนุพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ  
ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม  
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” ทั้งนี้เพื่อรองรับการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ที่เน้นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้กองทุนเป็นกลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและภายนอก 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) รองรับการด าเนินงานของกองทุน และให้
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่ อการศึกษา (สกท.) เป็นหน่วยงานภายในระดับส านัก สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
1.2 วัตถปุระสงค์จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  เป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   
1.3 การบริหารงานกองทุน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มอี านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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1. ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน 
2. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงานโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

3. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไปขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของ
กองทุน 

5. พิจารณาอนุมตัิโครงการทีส่มควรไดร้ับการจดัสรรเงินกองทุน 
6. ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอบหมาย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ดังนี้ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       ประธานกรรมการ 
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       กรรมการ 
3. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ          กรรมการ 
5. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  กรรมการ 
7. ผู้แทนกระทรวงการคลัง       กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
9. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 

10. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ประธานกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาเทคโยโลยีเพื่อการศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จ านวน 2 คณะ 
 1. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแผนงาน วิชาการและจัดสรร
เงินกองทุน 
 2. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานกองทุน 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

1.4 โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

 

 

     
  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานกองทุน  
การเงินและบัญชี 

 

กลุ่มนโยบาย แผนงาน  
และติดตาม 

กลุ่มการจัดสรรเงินทุน  
และกฎหมาย 

 
 งานบริหารทั่วไป 
 งานสารบรรณ 
 งานการเงิน บัญชี  
 งานพัสดุ 
 งานบริการและอาคารสถานที ่
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 งานเลขานุการผู้อ านวยการ 
 งานเลขานุการการประชุม

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

 งานแผนงานและวิชาการ 
 งานงบประมาณ 
 งานวิจัยและประเมินผลงาน 
 งานติดตาม ประเมนิผลและ

รายงานผล 
 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 งานบริหารจัดการองค์กรโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล

สารสนเทศ 
 

 งานจัดสรรเงินกองทุน 
 งานบริหารโครงการ 
 งานติดตามและตรวจสอบ

เงินกองทุน 
 งานกฏหมาย 

 งานพัฒนาเครือข่ายกองทุน 
 งานประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

กองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

ส านักงานเลขานุการกองทุนฯ 
 

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านการพัฒนาแผนงาน

วิชาการ และจัดสรร
เงินกองทุน 

 

คณะอนุกรรมการฯ    
ด้านการก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลฯ 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 
 จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
การเติบโตอันก้าวไกลด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้องค์กรในภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการท างานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของหน่วยงาน
ราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการภาครัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความตอ้งการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” 
 ด้วยปัจจัยดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่
ความส าเร็จได้ จึงได้มีการจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สามารถพัฒนาประเทศ  
 โดยรวบรวมข้อกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
5. แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับ เปลี่ยนเป็น

รัฐบาลดิจิทัล ของส านักงาน ก.พ. 
6. แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
7. แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2561 - 2564 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
9. การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. 
10. สมรรถนะที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ก าหนด 
11. ผลส ารวจความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับสูง 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการบริหาร 
ราชการแผ่นดินจะต้องปรับเปลีย่นให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีความต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลัก ๆ ของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดระบบองค์กรให้ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน และกระทัดรัดโดยใช้ดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การ
ให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนและสามารถด าเนินงานร่วมกับภาคการเมืองบนพื้นฐานของความ
รับผิดรับชอบความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตรวจสอบได้และมีความเป็นธรรมใน
การให้บริการสาธารณะ รวมทั้งจะต้องเป็นระบบที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดี คนเก่ง เข้ามาร่วมพลังการ
ท างานที่มีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 

 
 

 
 
 
 

ที่มา : คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2559 

  

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย โดยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่ เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่
หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมี
สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่
เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย 
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  1) ก าหนดให้ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความส าคัญสูงกับการพัฒนาประเทศในวงกว้างหรือมี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้ 
  2) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ โดยให้
ค านึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนก าลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้
เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 
  4) วางระบบค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนราชการ 
หน่วยงานในก ากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเช่ี ยวชาญสมรรถนะ ความ
สลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด 
 

2.3 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง  ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 10 องค์ประกอบ ไว้ ดังนี้ 

หลักธรรมาภิบาล ความหมาย 

1. หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  

ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  

การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดย
การใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)   

 

การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability)  

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความ
ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส 
(Transparency)  

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
อันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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หลักธรรมาภิบาล ความหมาย 

6. หลักการมสี่วนรว่ม 
(Participation) 

กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจาย
อ านาจ 
(Decentralization)  

การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วย
การปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of 
Law)  

การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค 
(Equity)  

การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่น
ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ 

10. หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 

 

การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพัฒนา
บุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลื่อน อาทิเช่น 
  1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งบุคลากร
วัยท างาน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 
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  2. พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทักษะด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking) ทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (design process thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (digital entrepreneurship) น าไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง  
  3. พัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ให้มีความรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจและ
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม  
  4. พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน  
  6. อ านวยความสะดวกในการเข้ามาท างานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตท างานให้กับบุคลากรต่างชาติที่
ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความเช่ียวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตร  
ทั่วโลก  
  7. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านดิจิทัล (digital specialists) 
ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากลโดย
สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก
ระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี  
  8. สร้างเครือข่ายความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยให้มีความร่วมมือในการแลกเปลีย่นผู้เช่ียวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้รวมถึง
การทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน  
  9. จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก าลังคน
ทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก าลัง และค่านิยมของการท างาน
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ทางด้านดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึ งแนวคิดการให้การศึกษา 
ด้านทักษะ ด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking) การเขียนโปรแกรม (coding) ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต 
  10. พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานตลอดจน
สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ  
  11. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูง 
ของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ 
ๆ ที่ ส่ งผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่  เพื่ อน าไปสู่ 
การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ 

 
2.5 แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ของส านักงาน ก.พ. 

“การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ได้มีการให้ค านิยามไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าหมายความถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ 
สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มี ข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นที่ 
และภาษา สามารถหลอมรวมการท างานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว  มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ไม่กระทบต่อ
สิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และใน
ท้ายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้าง บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน 
เรียกว่าบริการร่วมกันตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการปกครอง  และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สมบูรณ์ 

เพ่ือให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความสอดคล้อง กับบทบาทและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย  จึงได้จัดกลุ่มข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา ออกเป็น  6 กลุ่ม พร้อมทั้ง ได้ระบุ “บทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวัง” ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของแต่ละกลุ่มไว้เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายของการพัฒนา 
รวมทั้งสิ้น 18 บทบาท ใน 3 ช่วงเวลา ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้ 
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 หมายเหตุ  *เป้าหมายการพฒันาทกัษะดา้นดิจิทัล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  

 

 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถ ด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ได้ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และกลุ่มทักษะด้านดิจิทัลที่ควรส่งเสริมและพัฒนาให้แก่ข้าราชการและบุคลากร 
ภาครัฐไว้ 5 ด้าน 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้ 
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 แนวทางการพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล ดังนี ้
  1. ก าหนดให้ “การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” และ  
“การสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้” เป็นหนึ่งใน
ประเด็นหลักของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
  2. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนา ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลของหน่วยงาน โดยอาจจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคช่ันที่เช่ือมโยงข้ามหน่วยงาน 
  3. ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลของ
ตนเอง และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูอ้ื่น ให้เท่าทันและสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยน าสัดส่วนการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 มาปรับใช้  (ร้อยละ 70 เรียนรู้ด้วยตนเองและ
จากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน  และร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม)  
  4. ก าหนดให้การจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ น าแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานมาปรับใช้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการ
อบรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ และการเรียนรู้จากผู้อื่น และในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการอบรมให้ก าหนด
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สัดส่วนการบรรยาย ไม่เกินร้อยละ 60 และการพัฒนารูปแบบอื่น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของระยะเวลาทั้งหมดที่
ใช้ในการอบรม 
 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 
 เพ่ือให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโดยเร็ว เห็นควรให้หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด อาทิ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุน  และด าเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ 
  2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากระทรวงกรม (Chief Information Officer: 
CIO) รับผิดชอบการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนี้ ไปด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จในระดับหน่วยงาน  
  3. ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประสานและท างานแบบบูรณาการ ร่วมกับ ส านักงาน ก.พ. 
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐใน
สังกัด และจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาตามร่างแนวทาง ฯ นี้ โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาและการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วย  
  4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับส านักงาน ก.พ. พัฒนา การบริหารก าลังคน 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Technology Specialist)   
  5. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) สนับสนุนการสร้างและพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สร้างระบบดิจิทัลของหน่วยงาน โดยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 พิจารณาจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อเป็นอัตราก าลังเสริมระยะสั้นให้แก่ส่วนราชการในการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
และส านักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรส าหรับการจ้างพนักงานราชการกลุ่มนี้ด้วย   
  6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงาน ก.พ. จัดท ารายละเอียด ทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  7. การผลักดันให้มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการท างานหรือการให้บรกิารโดยน าเทคโนโลยดีิจิทลัมา
ใช้การเช่ือมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้ างรัฐบาลแบบเปิดตาม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ 
พลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง โดยให้ปลัดกระทรวงหรือต าแหน่งเทียบเท่า อธิบดีหรือ ต าแหน่งเทียบเท่า 
เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ ที่ 2 Agenda Based ทั้งนี้ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  
  8. ก าหนดให้การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ส่วนราชการ 
องค์ประกอบที่  4  Innovation Based (บังคับ) ทั้ งนี้  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และใน 
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การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหรือการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการน าผลการประเมิน 
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 
2.6 แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อาทิเช่น 
  1. ทบทวนปรับปรุงบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง โดยเน้นการกากับดูแลการอา
นวยการ และการให้คาแนะนาแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค /จังหวัด 
  2. ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยเหมาะสม 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
  3. ส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งเป็นนิติบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
  4. พัฒนากลไกการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาไปยังสถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาที่แท้จริง 
  5. วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน 
(Cluster - based, Area - based) 
  6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา กับสถานศึกษาในภูมิภาค/จังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
  7. เยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วาม
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด 
  8. พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เยาวชน ประชาชน สามารถประกอบอาชีพในบริบทพื้นที่ชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  9. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การขจัดความขัดแย้งกิจกรรม
ส่งเสริมสันติศึกษา ปลูกฝังจิตสานึกด้านความมั่นคงในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
2.7 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2561 - 2564 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน จึงได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 

วิสัยทัศน ์
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมสร้างคุณภาพการศึกษา 
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย  
สร้างโอกาสทางการศึกษาทีม่ีคณุภาพด้วยการส่งเสริม สนบัสนุนการผลิต การวิจยั พัฒนาสือ่ นวัตกรรม 

และการใช้เทคโนโลยทีางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรที่ 1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุนไปใช้ประโยชน์ 
 เป้าหมาย 

1. มีผู้ใช้บริการนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
2. ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
3. มีบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา น าผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุนไป

พัฒนาต่อยอด 
4. มีนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาน าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

 ตัวชี้วัด 
 1. จ านวนผู้ใช้บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
 2. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ที่มีความพึงพอใจในนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน  
 3. จ านวนบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุนไป

พัฒนาต่อยอด  
 4. ร้อยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่น าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

 แนวทาง/มาตรการ 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการเข้าถึงและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรทุน 
 เป้าหมาย 

1. มีโครงการที่ขอรับทุนตรงตามกรอบ ทิทาง แนวทางที่กองทุนฯ ก าหนด 
2. ผู้ผลิตมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการขอรับทุนสนับสนุนหลากหลายช่องทาง 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโครงการที่ขอรับทุนเป็นไปตามกรอบ ทิศทาง แนวทางที่กองทุนฯ ก าหนด 
2. จ านวนของผู้ผลิตได้รับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์การขอทุนสนับสนุนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
3. มีช่องการการประชาสัมพันธ์กรอบ ทิศทาง แนวทางของกองทุน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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แนวทาง/มาตรการ 
1. จัดท ากรอบ ทิศทาง แนวทาง การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการขอรับทุนแบบมีส่วนร่วม (การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานลงไป

ในพื้นที่) 
3. เร่งรัดการจัดสรรทุนส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดสรรทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
1. มีการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฏหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน 
2. มีการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักงานฯ 
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนฯ ได้รับ 

การปรับปรุงแก้ไข 
2. ร้อยละของบุคลากรของส านักงานฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
3. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

 แนวทาง/มาตรการ 
1. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังของส านักงานฯ และการบรหิารจัดการบุคลากร 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานฯ 
4. ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการใหบ้ริการ 

 
2.8 แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ก าหนดไว้ในเรื่องของการเรียนรู้ของบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรว่าจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ท างาน
ได้ตามแผนปฏิบัติการและบรรลุผล รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการสมดุลระหว่างเป้าประสงค์กับความต้องการของบุคลากร 
นอกจากนั้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญในเรื่องการอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม 
การบริหารจัดการการพัฒนาภาวะผู้น า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการท างาน และความต้องการ
อื่นๆ ที่ส าคัญ การบริหารการฝึกอบรมจะต้องมีการหาความต้องการการฝึกอบรม การน าความต้องการการอบรม
มาพัฒนาบุคลากร การน าความรู้ในองค์กรมาพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรจะเป็นทั้งแบบเป็น
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ทางการและแบบไม่เป็นทางการ โดยการด าเนินงานจะสอดคล้องและตอบรับกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 
 
2.9 การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR 
Scorecard ส าหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 “เพื่อจัดให้ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง 
สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการ โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ และการติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและเพ่ือปรับบทบาทงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ ให้มีความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือสนับสนุนความส าเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นให้บริการอยู่” 
 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard for Success) 
หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ 
ต้องบรรลุ โดยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จไว้ 5 มิติ ส าหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 • มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 • มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ “ก าลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis)  
 • มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา 
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 • มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ รวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
 • กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง  
การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย ฯลฯ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and 
Timeliness) 
 • มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 
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 • สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money) 
 • มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme Effectiveness) 
 • การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วน
ราชการ (Retention) 
 • ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
 • การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความส าเร็จหรือผลงานของ
ส่วนราชการ 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลั กสิทธิ
มนุษยชน 
 • มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
 • ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงานและ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว 
 • มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
 • มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วน
ราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
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10. สมรรถนะที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ก าหนด 
 สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ  5  สมรรถนะ คือ 
 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการให้ดี หรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่
ส่วนราชการก าหนดขึ้น  รวมทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
 2. การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการ
ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวายสนใจ ใฝ่รู้ เพ่ือสั่ง
สมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 4. จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ทั้งนี้ เพื่อธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ  อีกทั้งเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการ
สนับสนุนผลักดันให้ภารกิจภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะหัวหน้า
ทีม และพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
      
 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
  1. ภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 
  2. คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทักษะมีความเข้าใจถึงลักษณะการท างานของโปรแกรม Application 
ต่าง ๆ 
  3. การจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดเก็บและพร้อมที่น ามาใช้อย่างถูกต้องและทันสมัย 
 4. การคิดค านวณ มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์คิดค านวณ และงานวิจัย 
 5. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มีความรู้ทักษะด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
2.11 ผลส ารวจความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับสูง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สัมภาษณ์ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก
ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ โดยมีประเด็นของค าถามจ านวน 2 ประเด็น ได้แก่  
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นโยบาย วิสัยทัศน์ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 จากผลการส ารวจนั้น นโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมุ่งเน้น ทางวิชาการ
พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาการพื้นฐานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกฎหมาย เป็นหน่วยงาน
กลางที่ด าเนินการก ากับ ติดตามงานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยการด าเนินงานต้องมีความโปร่งใส มี
คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรอบรู้
เรื่องราวความเป็นไปขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธกิาร มคีวามเข้าใจในกรอบความคิดของบทบาทและภารกจิ 
สามารถจับประเด็นส าคัญสามารถจับประเด็นส าคัญ สามารถมองภาพองค์รวมโดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลสู่การ
พัฒนาประเทศในภาพรวมได้ และปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 4 S ได้แก่ 1) Service mind คือ มีจิตใจในการให้บริการ
อย่างเต็มใจ เปรียบเสมือนผู้รับบริการเป็นญาติพี่น้อง 2) Speed คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ 3) Smart คือ   
ต้องมีความรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง 4) Systematic คือ ท างานให้เป็นระบบ 

การพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 จากผลการส ารวจนั้น การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันยังไม่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาขาด
ความต่อ เนื่ องไม่มี การประเมินผลอย่ างเป็ นระบบ ท าให้บุ คลากรไม่ สามารถมองภาพองค์รวมของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมกรอบวัฏ
จักรของการท างาน มีการจัดท า E – document เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้เรื่องการบริหาร
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา มีการหมุนเวียนงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปี 
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ 2) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3) การส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้  แม้กระทั่งภายใต้บริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีความพร้อมต่อการท างานภายใต้
บริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เนื่องจากขาดทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมทั้ง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องค่านิยม วัฒนธรรม และสังคมของประเทศในอาเซียน ดังนั้น ควรพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมด้านนี้ ด้วยเช่น 1) สร้างความพร้อมต่อการท างานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 2) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 3) สร้างความเข้าใจและยอมรับค่านิยม 
วัฒนธรรม ความเช่ือ และสังคม ของประชาคมอาเซียน 4) เข้าใจระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน  
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ส่วนที่ 3 
การประเมินสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยกรมบัญชีกลางได้

ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต้ังแต่ปี 2557 จนถึงปี 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
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กองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3.2 โครงสร้างการบริหารงาน และกรอบอตัราก าลัง  
เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2561 ไดร้ับการอนุมตัิจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

 

  
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 

  

กลุ่มบริหารงานกองทุน  
การเงินและบัญชี 

 

กลุ่มนโยบาย แผนงาน  
และติดตาม 

กลุ่มการจัดสรรเงินทุน  
และกฎหมาย 

 
 งานบริหารทั่วไป 
 งานสารบรรณ 
 งานการเงิน บัญชี  
 งานพัสดุ 
 งานบริการและอาคารสถานที ่
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 งานเลขานุการผู้อ านวยการ 
 งานเลขานุการการประชุม

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

 งานแผนงานและวิชาการ 
 งานงบประมาณ 
 งานวิจัยและประเมินผลงาน 
 งานติดตาม ประเมนิผลและ

รายงานผล 
 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 งานบริหารจัดการองค์กรโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล

สารสนเทศ 
 

 งานจัดสรรเงินกองทุน 
 งานบริหารโครงการ 
 งานติดตามและตรวจสอบ

เงินกองทุน 
 งานกฏหมาย 

 งานพัฒนาเครือข่ายกองทุน 
 งานประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการกองทุน 
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา 
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ข้อมูลบุคลากรส านกังาน ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2560 
 

ต าแหน่ง ระดับการศึกษา จ านวน (คน) หมายเหต ุ
1. ข้าราชการ  

ผู้อ านวยการกองทุน 
 

ปริญญาโท 
 
1  

 
*ขรก.ช่วยราชการ 

2. พนักงานกองทุน  
กลุ่มบรหิารงานกองทนุ การเงินและบัญชี 

- นักจัดการงานทั่วไป 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 

กลุ่มนโยบาย แผนงาน และตดิตาม 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักวิชาการศึกษา  
- นักวิชาการศึกษา 

กลุ่มจัดสรรเงินทนุและกฎหมาย 
- นักวิชาการศึกษา 
- นิติกร 

 
 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี  

 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

 
 
1 
1 
 
1 
2 
1 
 
1 
1 

 
 

รวม  9  
 

จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มีจ านวนมากในแต่ละกลุ่มงาน และมีการเข้า
ออกของพนักงานกองทุนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยเกิดจากความไม่มั่นคงในสถานภาพของพนักงาน ประกอบกับยัง
ขาดข้าราชการ 2 ต าแหน่ง ได้แก่ กลุ่มบริหารกองทุนที่จะช่วยให้การบริหารงานกองทุนคล่องตัวยิ่งขึ้น  และผู้ตรวจ
สอบภายใน ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานของส านักงานอย่างเร่งด่วน 

 
3.3 แนวโน้มในอนาคต  

1. ภารกิจการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน  

ในปีงบประมาณ 2561-2564 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะด าเนินการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่ขอรับการจัดสรรมาจ านวนมาก โดยมีกรอบการขอรับทุน อีกทั้งประชาสัมพันธ์
กองทุนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเสนอโครงการตามแผนขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาจากส านักงาน กสทช. และต้องด าเนินการก ากับดูแลและประเมินติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
ที่ต้องได้รับการบ ารุงรักษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องสร้างภาคีเครือข่ายทั้งด้านการจัดสรรทุน ด้านติดตามโครงการ 
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือการระดมทุน เผยแพร่ผลงาน หรือพัฒนาต่อยอดผลงานให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน 

2. ความคาดหวังต่อกองทุน  
นอกจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยิ่งมีหน่วยงานที่คาดหวังว่ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษานี้ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น คือ กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล หรือ
แม้กระทั่ง นักวิชาการศึกษา นักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุกภาคส่วน ต้องการให้สังคมและการศึกษาไทย สามารถพัฒนาประเทศโดย
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิตที่จ าเป็นในทศวรรษ
ที่ 21 อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้บุคลากรของกองทุนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมาก ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ โดยยึดวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนสมรรถนะที่จ าเป็น  
(Competency Based Approach) เป็นกรอบการด าเนินงาน ดังนั้น ในอนาคตบุคลากรของกองทุนจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากข้ึน และมีความสามารถในการกลั่นกรองโครงการได้ของผู้ขอรับทุนได้ 
 3. การยกระดับสถานภาพกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดตั้งส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีหน้าที่เป็น
เลขานุการกองทุน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานภายในระดับส านักของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น 
บุคลากรและการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนกองทุนไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ซึ่งในอนาคตกองทุนฯ จ าเป็นจะต้องผลักดัน
ให้เกิด สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ของกองทุนไปอยู่ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อันจะท าให้การ
ด าเนินงานของกองทุนและส านักงานเกิดความคล่องตัว และสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนได้อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
 ด้วยเหตุนี้ ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคลากรของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรองรับภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นและสนองตอบความคาดหวังของบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและขับเคลื่อนกองทุนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสรรหาบุคลากรให้
ครบตามกรอบอัตราก าลัง หรือขอเพ่ิมบุคลากรมากข้ึนตามภาระงานแต่ละกลุ่มงาน 
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3.4 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งความคาดหวังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลจากการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรสรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. กองทุนมีวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน 
2. กองทุนมีการบริหารงานโดยคณะบุคคล และมี

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพจิารณาจดัสรร
เงินกองทุน 

3. บทบาทองค์กรกว้างขวาง มีบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาช่วยระดมความรู ้

4. ผู้บริหารองค์กรสนับสนุนการจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและ       
เพิ่มขดีสมรรถนะก าลังคนขององค์กรให้มี         
ความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร 

5. มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร 
6. กระทรวงการคลังซึ่งก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้

ความส าคัญกับการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลของทุนหมุนเวียน 

1. หน่วยงานอยู่ภายใต้ก ากับของทางราชการ ท าให้ขาด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีจ านวนไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานและ   
ไม่สามารถรองรับภารกิจตามโครงสร้างที่ก าหนด 

3. ผู้บริหารและบุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนา        
สถานภาพและทักษะดา้นการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 

4. คุณสมบัติสมรรถนะของบุคลากรบางต าแหน่งไม่
สอดคล้องกับปริมาณงานและลักษณะงาน 

5. ขาดแรงจูงใจและความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของ
บุคลากร ท าให้มีการเข้า-ออกบ่อยครั้ง เกิดความไม่
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลและกระทรวงศึกษามีนโยบายให้
ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้
พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ  

2. มีการกระตุ้นให้น าเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการองค์กร 

3. สังคมปัจจุบนัมุ่งเน้นการพัฒนาคนและการสร้าง
นวัตกรรม 

4. ประเทศไทยมีเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีอยู่มาก 

1. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการไม่เอื้อ  
ให้กองทุนขับเคล่ือนได้อยา่งคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือผู้บริหารระดับสงู 
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน
ด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจะได้ทราบ
ระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในกองทุนฯ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านทักษะความช านาญในการท างาน ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้วยการด าเนินการตาม 5 มิติ ของ HR Scorecard ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนา

บุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ 
 เป้าหมาย  กองทุนมีโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงาน สามารถผลักดัน 
            ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด (1) มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรครบตามกรอบอัตราก าลัง 
(2) กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
(3) มีการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของพนักงาน 

มาตรการ  (1) ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังของส านักงานฯ  
 (2) จัดท าแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลให้เป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
 (3) ก าหนดลักษณะงาน/ขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรกองทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนาบุคลากร 
 เป้าหมาย กองทุนมีระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลและระบบพัฒนาบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  (1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการปรับปรุง/แก้ไข 

(2) มีระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency) 
มาตรการ (1) จัดใหม้ีการปรบัปรุง/แกไ้ขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับทรัพยากรบุคคล 
  (2) พัฒนาระบบตดิตามและรายงานผลการพฒันาสมรรถนะบุคลากร (Competency) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนในอนาคต 
 เป้าหมาย บุคลากรกองทุนได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
  ปฏิบัติงานได ้

ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 
มาตรการ จัดหาหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามสายงานให้แก่บุคลากรกองทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าหมาย กองทุนมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วัด (1) กองทุนมีช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 (2) มีการรายงานผลการด าเนินงานกกองทุนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
มาตรการ  (1) สร้างช่องทางตดิต่อประชาสมัพันธ์ของกองทนุ 
  (2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนเสนอผู้บริหารอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 เป้าหมาย  บุคลากรมีความผูกผัน ความสามัคคี และท างานเป็นทีม 
 ตัวชี้วัด จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization Development อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

มาตรการ จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization Development ที่สร้างบรรยากาศ 
การท างานเป็นทมี  
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แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้
เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ 

เป้าประสงค์  กองทุนมีโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากร
ท่ีสอดคล้องกับภาระงาน สามารถผลักดัน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 

      

มาตราการ  
(1) ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังของส านักงานฯ  

 
 

(2) จัดท าแผนปฏิบั ติการทรัพยากรบุคคลให้ เป็น
รูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
 

(3) ก าหนดลักษณะงาน/ขอบเขตความรับผิดชอบของ
บุคลากรกองทุน 

 
(1 ) มี โครงสร้างการบริหารงาน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีบุคลากรครบตาม
กรอบอัตราก าลัง 

(2) กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

(3) มีการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน
ของพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลุ่มจัดสรรเงินทุนและ

กฎหมาย 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 

 
- กลุ่มบริหารงานกองทุน 

การเงินและบัญชี 
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รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์  
การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
การพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์  กองทุนมีระเบียบ หลักเกณฑ์  
การบริหารงานบุคคลและระบบพัฒนา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

      

มาตรการ 
(1) จัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล 
 

(2) พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร (Competency) 

 
(1) ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับ
การปรับปรุง/แก้ไข 

(2) มีระบบติดตามและรายงานผลการ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร 
(Competency) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

- กลุ่มจัดสรรเงินทุนและ
กฎหมาย 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 
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รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กองทุนในอนาคต 

เป้าประสงค์  บุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

      

มาตรการ 
จัดหาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสาย

งานให้แก่บุคลากรกองทุน 

 
บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- กลุ่มบริหารงานกองทุน 

การเงินและบัญชี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์  กองทุนมีการด าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

      

มาตรการ 
(1) สร้างช่องทางติดต่อประชาสัมพนัธ์ของกองทุน 

 
(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนเสนอผู้บริหาร

อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
(1) กองทุนมี ช่ อ งทางในการ ติด ต่อ

ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
(2) มีการรายงานผลการด าเนินงาน

กองทุนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ

ติดตาม 
- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ

ติดตาม 
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รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานและ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

เป้าประสงค์  บุคลากรมีความผูกผัน ความสามัคคี และ
ท างานเป็นทีม 

      

มาตรการ 
จัด ให้ มี กิ จกรรม พั ฒ นาอ งค์ ก ร  Organization 

Development ท่ีสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม 

 
จั ด ให้ มี กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร 
Organization Development อ ย่ า ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- กลุ่มบริหารงานกองทุน 

การเงินและบัญชี 

 
 


