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บุคคลจึงนับเป็นหัวใจสําคัญต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทนุฯ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2562 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา : กองทนุพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
------------------------------------------------------------------------- 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของกองทนุพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจัดต้ังขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งกําหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ  ค่า
สัมปทาน และผลกําไรที่ได้จากการดําเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” ทั้งนี้เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561) ที่เน้นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้
กองทุนเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) รองรับการดําเนินงานของกองทุน และให้
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  

สําหรับการขับเคลื่อนกองทุนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.)       
ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับสํานัก สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553       
เพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกองทนุ 
 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสําหรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือสร้างโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

   

1.3 การบรหิารงานกองทุน 
 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน 
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(2) กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกําหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงาน             
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(3) กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพ่ือให้การดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งน้ี ต้องไปขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีของกองทุน 
(5) พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
(6) กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอบหมาย 
(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี หรือปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาประกอบด้วย  ผู้บริหาร                

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ดังน้ี 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ          ประธานกรรมการ 
2.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         กรรมการ 
3.  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         กรรมการ 
4.  ผู้แทนสํานักงบประมาณ            กรรมการ 
5.  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       กรรมการ 
6.  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    กรรมการ 
7.  ผู้แทนกระทรวงการคลัง         กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
9.  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี           กรรมการและ 
     เพ่ือการศึกษา          เลขานุการ 

 

นอกจากน้ันคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จํานวน 2 คณะ ดังน้ี 

(1) คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการ และจัดสรร
เงินกองทุน 

(2) คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุน 
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1.4 โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา โดยมีสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ (ดังรูป) 

 
 
 

 

 

    
  
 

                                                                
 

 
 

                                                                            
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

กลุ่มบริหารงาน
กองทุน การเงิน  

และบัญชี 

กลุ่มนโยบาย แผนงาน 
และติดตาม 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มการจัดสรรเงินทุน 
และกฎหมาย 

 

 งานบริหารทั่วไป 
 งานการเงินและ

พัสดุ 
 งานบริการและ

อาคารสถานที่ 
 งานเลขานุการ

ผู้อํานวยการ 

 งานแผนงานและ
วิชาการ 

 งานงบประมาณ 
 งานวิจัยและ

ประเมินผลงาน 
 งานติดตามผลและ

รายงาน 
 

 งานจัดสรร
เงินกองทุน 

 งานบริหารโครงการ 
 งานติดตามและ

ตรวจสอบเงินกองทุน 
 งานกฏหมาย 

 

 งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งานบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งานประชาสัมพันธ์
กองทุน 

 งานพัฒนาเครือข่าย
กองทุน 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สํานักงานเลขานุการกองทุนฯ 

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านการพัฒนาแผนงาน
วิชาการ และจัดสรร

เงินกองทุน 
 

คณะอนุกรรมการฯ    
ด้านการกํากับ ติดตาม 

และประเมินผลฯ 
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บทที่ 2 
 

กรอบแนวคิดและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
------------------------------------------------------------------------- 
 จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม การเติบโตอันก้าวไกลด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้องค์กรในภาครัฐมรการเตรียมความ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทํางานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของ
หน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้
การดําเนินการภาครัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ส่วนสําคัญที่ทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งเพียงพอท่ีจะเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่
ความสําเร็จได้ ดังน้ัน การจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ โดยการคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร กําหนด
วิธีการในการรับมือต่อสภาพความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งวางแผนปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ให้ความสําคัญอย่างย่ิงในการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศ ดังน้ี 
 

1. จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
1) หลักสูตรและการเรียนรู้ 
2) การผลิตครูและพัฒนาครู 
3) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4) ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
5) ICT เพ่ือการศึกษา 
6) การบริหารจัดการ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยมของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    (Officer of the Permanent Secretary Ministry of Education) 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจ (Mission) 
 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ              
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน  
 3) พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนา และสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ 
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 5) พัฒนาและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
 2) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมให้นําไปใช้ในการบริหาร การ
บริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 1) หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม 
 3) ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
 4) ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ค่านิยมองค์การ (Share values) 
      “TEAMWINS” 
      1) T = Teamwork  การทํางานเป็นทีม  หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคี ประสานงานกัน
ทํางานเพ่ือองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหน่ึงเดียว                 
ในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและด้านกฎหมายมีทีมงานที่สามารถนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการ
ทํางานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพ่ือการทํางาน 
ที่นําไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร 
      2) E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทํางาน  หมายถึง ผู้บริหารให้ความสําคัญ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
      3) A = Accountability  ความรับผิดชอบ  หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ได้รับมอบหมายและงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยความต้ังใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทําของตนเอง
หรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
      4) M = Morality and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องเพ่ือนําพาองค์กรให้เป็นที่น่าเช่ือถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ภาคภูมิ 
      5) W = Willingness  ความมุ่งมั่นต้ังใจทํางานอย่างเต็มศักยภาพ  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จขององค์กร 
      6) I = Improvement  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ  หมายถึง  บุคลากรมุ่งมั่น 
แสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
      7) N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   
หมายถึง  บุคลากรย้ิมแย้มต่อกันและกัน กล่าวคําทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกคร้ัง มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี รวมทั้งการนําข่าวสารใหม่ ๆ  
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ดี ๆ มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดทั้งย้ิมแย้มแจ่มใสต่อผู้
มาใช้บริการ 
      8) S = Service Mind  การมีจิตมุ่งบริการ  หมายถึง  บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อ
ด้วยความเต็มใจ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจ
บริการเพ่ือความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 
3. แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งได้กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 พันธกิจ (Mission) 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการผลิตสื่อ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุน ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3) สนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผลิตสื่อ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  4) ขับเคลื่อนกองทุนให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถณะสูง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 1)  ผู้เรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและสนองตอบความ
ต้องการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลากหลายรูปแบบ 
 2)  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางศึกษาสามารถเข้าถึง Internet ความเร็วสูงเพ่ือการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 
 3) ผู้ผลิต ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการผลิตและใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทัน และสามารถตอบสนองความต้องการของตลอดแรงงาน 
 4) กองทุนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกับ    
หลักธรรมาภิบาล 
 5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
พันธกิจได้สําเร็จตามเป้าหมาย 
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4. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
กําหนดไว้ในเรื่องของการเรียนรู้ของบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรว่าจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทํางาน
ได้ตามแผนปฏิบัติการและบรรลุผล รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการสมดุลระหว่างเป้าประสงค์กับความต้องการของบุคลากร  
นอกจากน้ันการให้การศึกษาและฝึกอบรมให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญในเรื่องการอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม  
การบริหารจัดการการพัฒนาภาวะผู้นํา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทํางาน และความต้องการ
อ่ืนๆ ที่สําคัญ การบริหารการฝึกอบรมจะต้องมีการหาความต้องการการฝึกอบรม การนําความต้องการการอบรม
มาพัฒนาบุคลากร การนําความรู้ในองค์กรมาพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรจะเป็นทั้งแบบเป็น
ทางการและแบบไม่เป็นทางการ โดยการดําเนินงานจะสอดคล้องและตอบรับกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2562 
 
5. การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสํานักงาน ก.พ. 
 ก.พ. ได้กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard 
สําหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 “เพ่ือจัดให้ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง 
สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการ โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ และการติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเน่ืองและเพื่อปรับบทบาทงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ ให้มีความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือสนับสนุนความสําเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลน้ันให้บริการอยู่” 
 มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard for Success) 
หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ 
ต้องบรรลุ โดยสํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จไว้ 5 มิติ สําหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว ดังน้ี 
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 • มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 • มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ “กําลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis)  
 • มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา 
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคงอยู่และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
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 • มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนสร้างความต่อเน่ืองในการ
บริหารราชการ รวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Operational 
Efficiency) 
 • กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง  
การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย ฯลฯ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and 
Timeliness) 
 • มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 
 • สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money) 
 • มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme Effectiveness) 
 • การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของ 
ส่วนราชการ (Retention) 
 • ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็น
สําหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
 • การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของ
ส่วนราชการ 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน 
การดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 
 • มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
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 • ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว 
 • มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
 • มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อม 
ที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
 
6. สมรรถนะที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด 
 สมรรถนะหลัก 
     สมรรถนะหลัก  คือ  คุณลักษณะร่วมของข้าราชการไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  ประกอบด้วยสมรรถนะ  5  สมรรถนะ คือ 
 1) มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการให้ดี หรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่
ส่วนราชการกําหนดขึ้น  รวมทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 
 2) การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการในการ
ให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวายสนใจ ใฝ่รู้ เพ่ือสั่ง
สมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 4) จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ทั้งน้ี เพ่ือธํารงรักษาศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ  อีกทั้งเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการ
สนับสนุนผลักดันให้ภารกิจภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 5)  ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ที่จะทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะหัวหน้า
ทีม และพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
      
 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะท่ีจําเป็น 
      1) ภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 
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   2) คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทักษะมีความเข้าใจถึงลักษณะการทํางานของโปรแกรมApplication 
ต่าง ๆ 
   3)  การจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดเก็บและพร้อมที่นํามาใช้อย่างถูกต้องและทันสมัย 
 4)  การคิดคํานวณ มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์คิดคํานวณ และงานวิจัย 
 5)  กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มีความรู้ทักษะด้านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
7. ผลสํารวจความคิดเหน็ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บรหิารระดับสูง  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สัมภาษณ์ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ โดยมีประเด็นของคําถามจํานวน 2 ประเด็น ได้แก่  
1. นโยบาย วิสัยทัศน์ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  จากผลการสํารวจน้ัน นโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมุ่งเน้น ทาง
วิชาการพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาการพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านกฎหมาย เป็น
หน่วยงานกลางที่ดําเนินการกํากับ ติดตามงานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยการดําเนินงานต้องมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความ
รอบรู้เรื่องราวความเป็นไปขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ มีความเข้าใจในกรอบความคิดของบทบาทและ
ภารกิจ สามารถจับประเด็นสําคัญสามารถจับประเด็นสําคัญ สามารถมองภาพองค์รวมโดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลสู่
การพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ และปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 4 S ได้แก่ 1) Service mind คือ มีจิตใจในการ
ให้บริการอย่างเต็มใจ เปรียบเสมือนผู้รับบริการเป็นญาติพ่ีน้อง 2) Speed คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ 3) 
Smart คือ   ต้องมีความรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง 4) Systematic คือ ทํางานให้เป็นระบบ   

2. การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 จากผลการสํารวจนั้น การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันยังไม่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เน่ืองจากขาดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาขาดความต่อเน่ืองไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทําให้บุคลากรไม่สามารถมองภาพองค์รวมของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน จึงควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมกรอบวัฏ
จักรของการทํางาน มีการจัดทํา E – document เพ่ือลดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้เรื่องการบริหาร
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา มีการหมุนเวียนงาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปี 
สําหรับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ 2) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3) การส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ แม้กระท่ังภายใต้บริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีความพร้อมต่อการทํางานภายใต้
บริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เน่ืองจากขาดทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมทั้ง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องค่านิยม วัฒนธรรม และสังคมของประเทศในอาเซียน ดังน้ัน ควรพัฒนาบุคลากรของ
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมด้านน้ี ด้วยเช่น 1) สร้างความพร้อมต่อการทํางานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 2) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 3) สร้างความเข้าใจและยอมรับค่านิยม 
วัฒนธรรม ความเช่ือ และสังคม ของประชาคมอาเซียน 4) เข้าใจระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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บทที่ 3 
สถานภาพปัจจุบันด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณท์รัพยากรบคุคลของสํานกังานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
  
รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ประจําปีบญัชี 2558  
(จัดทําโดยกรมบัญชีกลาง) 

เกณฑ์ช้ีวัดการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประจําปี 2558 ได้กําหนดการ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 3 ด้าน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดหลักจํานวน 13 ประเด็น ดังน้ี 
- ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีจํานวน 2 ตัวช้ีวัด 1. การสํารวจความรู้ความเข้าใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.การจัดทําแผนการปรับปรุงความพึงพอใจ 
- ด้านการปฏิบัติการ มีจํานวน 5 ตัวช้ีวัดดังน้ี 1. การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน    2. ระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3.ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับเงินสนับสนุน 4. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนฯ    5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนฯ 
- ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มีตัวช้ีวัดร่วม จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 2 
การบริหารความเสี่ยง 3 การควบคุมภายใน 4 การตรวจสอบภายใน 5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการดําเนินงานประจําปีบัญชี 2558 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาว่า
ได้คะแนน 4.1456 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี - ดีมาก(4.0000 ขึ้นไป) 
 
โครงสร้าง ภาระงาน และบคุลากรสํานักงานที่กําหนด (พ.ศ. 2560-2562) 
 

  สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สกท.) ได้กําหนดโครงสร้างและ
บุคลากรตามภาระงาน (ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2560-2562) ดังน้ี 
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โครงสร้าง ภาระงาน และบุคลากรสํานักงานที่กําหนด (พ.ศ. 2560-2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มจัดสรรเงินทุน  
และกฎหมาย  

กลุ่มนโยบาย แผนงานและติดตาม 

 งานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารและประสานงานทั่วไป 
 งานสารบรรณ 
 งานจัดส่งเอกสาร 
 งานจัดพิมพ์เอกสาร 
 งานบุคคล 
 งานประชาสัมพันธ์ 

 งานการเงินและพัสด ุ
 งานการเงินและบัญชีของสํานักงาน 
 งานจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์ 
 งานทะเบียนพัสด ุ
 งานซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ ์

 งานบริการและอาคารสถานที่ 
 งานบริการด้านอาคารสถานที ่
 งานบริการด้านการจัดประชุม 
 งานบริการอื่นๆ 

 งานเลขานุการผูอ้ํานวยการ 

 งานแผนงานและวิชาการ 
 งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
 งานจัดทําแผนงาน 
 งานพัฒนากฎ ระเบียบเพื่อบริหารกองทุน 
 งานพัฒนาวิชาการอื่นๆ 

 งานงบประมาณ 
 งานจัดทํางบประมาณ 
 งานควบคุมงบประมาณ 

 งานติดตามผลและรายงาน 
 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของผู้

ไดร้ับเงินกองทุน 
 งานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 
 งานรายงานสถานะการเงินของกองทุน 
 งานเลขานุการด้านการกํากับตดิตามและประเมิน

การดําเนินงานกองทุน 
 งานวิจัยและประเมินผล 

 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุน 
 งานประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
 งานประเมินผลโครงการขนาดใหญ่/วงเงินสูงหรือ

โครงการที่มีผลกระทบสําคัญตอ่การศึกษา 
 

 งานจัดสรรเงินกองทุน 
 งานตรวจสอบโครงการที่ขอรับการจัดสรร

เงินกองทุน 
 งานจัดสรรเงินกองทุน 
 งานพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติด้านการเงินกองทุน 
 งานเลขานุการด้านการจัดสรรเงินกองทุน 

 งานติดตามและตรวจสอบเงินกองทุน 
 งานติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายของผู้ไดร้ับ

เงินกองทุน 
 งานกํากับและดําเนินการตามกฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และสญัญาการจดัสรรเงินกองทุน 
 งานพัฒนาเครือข่ายกองทุน 

 งานจัดระบบเครือข่ายผู้ได้รับเงินกองทุน 
 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายด้านการ

จัดสรรเงินกองทุน 

 งานด้านสารสนเทศ 
 งานจัดทําและเผยแพร่สถิติข้อมลูด้าน

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนและ

สํานักงาน 
 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารโครงการ 
 งานบริการอื่นๆ 

 งานประชาสัมพันธ์ 
 งานพัฒนาภาคีเครือข่าย 
 งานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องท่างต่างๆ 
 งานจัดบูธ อีเว้น ฯลฯ 

 

สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานกองทุนการเงิน 
และบัญชี 
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โครงสร้างและบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(ผู้อํานวยการ – 1 คน) 

กลุ่มบริหารงานกองทุนการเงิน 
และบัญชี (2) 

 งานบริหารทัว่ไป 

 งานการเงินและพสัดุ 

 งานบริการและอาคารสถานที่ 

 งานเลขานุการผูอ้าํนวยการ 

 

นักจัดการงานทั่วไป  

- นกัจดัการงานทัว่ไป 1 คน 

นักวชิาการเงินและบัญชี  

- นกัวิชาการเงินและบญัชี 1 คน  

(สรรหาเพิ่มเติมในปี 2560) 

 

 

 

 

* จา้งแลว้ ปริญญาตรี 1 คน 

 

กลุ่มนโยบาย แผนงานและติดตาม (4) 

 งานแผนงานและวิชาการ 

 งานงบประมาณ 

 ติดตามผลและรายงาน 

 งานวจิยัและประเมินผล 

 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

- ปริญญาโท 1 คน (พนกังานกองทุน) 

นักวชิาการศึกษา 

- ปริญญาโท 2 คน (กาํลงัสรรหาบุคลากรเพื่อ

ทดแทนตาํแหน่งเดิม จาํนวน 1 คน) 

- ปริญญาตรี 1 คน (พนกังานกองทุน) 

 

 

 

* จา้งแลว้ ปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 1 คน 

ส ส ศ 

กลุ่มงานจัดสรรเงินทุน และกฎหมาย (3) 

 งานจดัสรรเงินกองทุน 

 งานติดตามและตรวจสอบเงินกองทุน 

 งานพฒันาเครือข่ายกองทุน 

 

 

นักวชิาการศึกษา 

- ปริญญาโท 1 คน (สรรหาบุคลากรเพื่อทดแทน

ตาํแหน่งเดิม จาํนวน 1 คน) 

- ปริญญาตรี 1 คน (สรรหาเพิ่มเติมในปี 2561 

จาํนวน 1 คน) 

นิตกิร 

- นิติกร 1 (สรรหาเพิ่มเติมในปี 2560) 

 

 

* ยงัไม่มีการจดัจา้ง 

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การประชาสัมพันธ์ (3) 

 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ์กองทุน 
 

 

 

 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

- ปริญญาตรี 1 คน(สรรหาเพิ่มเติมในปี 2561) 

 นักวชิาการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- ปริญญาตรี 1 คน (สรรหาเพิ่มเติมในปี 2560) 

 นักวชิาการประชาสัมพนัธ์ 

- ปริญญาตรี 1 คน(สรรหาเพิ่มเติมในปี 2561) 

 
 
 

* ยงัไม่มีการจดัจา้ง 

 ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
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ตําแหน่ง จํานวน (คน) ระดับการศึกษา หมายเหตุ 
1. ข้าราชการ  
    (1) ผู้อํานวยการ 

1 
1  

 
ปริญญาโท 

 
*ขรก.ช่วยราชการ 

2. พนักงานกองทุน  
    (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    (2) นักวิชาการศึกษา  
    (3) นักวิชาการศึกษา 
    (4) นักจัดการงานทั่วไป 

4  
1 
1  
1 
1 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี 
ปริญญาตร ี

 
* กําลังสรรหาพนักงาน

ตําแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา 

รวม 5   
 

จํานวนบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อภาระงานที่มีมากขึ้นในทุกปี และมีการเข้าออกของพนักงาน
กองทุนอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้ต้องฝึกอบรม(Training) บุคลากรใหม่เสมอ ประกอบกับจํานวนพนักงานที่มีอยู่
ปัจจุบันเมื่อเทียบกับภารกิจงานเห็นได้ว่ามีจํานวนไม่เพียงพอ จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงานกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้และขีดความสามารถในการทํางานอย่าง
เร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม อีกทั้งพนักงานกองทุนก็ยังไม่ค่อยมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แนวโน้มในอนาคต    

(1)  ภารกิจการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน  

 ในปีงบประมาณ 2560-2562 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจะดําเนินการจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการที่ขอรับการจัดสรรมาจํานวนมากท้ังโครงการเชิงรับและโครงการตามนโยบายที่เริ่ม
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 ตามแผนขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากสํานักงาน 
กสทช. ซึ่งต้องดําเนินการกํากับดูแลและประเมินติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ือให้โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ของกองทุนฯ ที่ต้องได้รับ
การบํารุงรักษาละการบริหารจัดการระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากน้ี ยังต้องการจัดทําภาคีเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์เพ่ือการระดมทุนและเผยแพร่ผลงานจากโครงการดังกล่าว ให้มีการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างกว้างขวาง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนําไปสู่
การพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป  

(2) ความคาดหวังต่อกองทุน  
นอกจากภารกิจที่ เพ่ิมมากขึ้นแล้ว ปัจจัยภายนอก ไม่ ว่าจะเป็นความคาดหวังของ

กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลในการสนองตอบต่อนโยบายรัฐ ความคาดหวังของนักเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกภาคส่วน
ยังเป็นปัจจัยผลักดันให้บุคลากรของกองทุนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมาก ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนพัฒนา
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บุคลากรเชิงกลยุทธ์ โดยยึดวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนสมรรถนะที่จําเป็น 
(Competency Based Approach) เป็นกรอบการดําเนินงาน ดังน้ัน ในอนาคต บุคลากรของกองทุนจําเป็นต้องมี
การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น และสามารถกลั่นกรองงานโครงการได้ 

(3) กองทุนด้านการยกระดับสถานภาพของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีสถานภาพเป็น
หน่วยงานภายในระดับสํานักของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ัน บุคลากรและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรจึงอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนกองทุนไม่คล่องตัวเท่าที่ควร แต่ในอนาคต กองทุนอาจโอนไปปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... ดังน้ัน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกองทุนจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งด้านสถานภาพและภารกิจของกองทุน 

สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และสนองตอบความคาดหวังของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 จะมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และสรรหาบุคลากรให้เต็มครบตามจํานวน
กรอบอัตรากําลัง 
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การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
ทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมท้ังความคาดหวังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลจากการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรสรุปได้ดังน้ี 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

(1) กองทุนมีวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชดัเจน 
(2) กองทุนบรหิารโดยคณะบุคคลที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญ 
(3) ผู้บริหารองค์กรสนับสนุนการจดัทําแผนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและ       
เพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนขององค์กรให้ม ี        
ความเข้มแขง็และสอดรับกับภารกิจขององค์กร 

(4) มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
(5) กระทรวงการคลังซึ่งกํากับดูแลทุนหมุนเวยีนให้

ความสําคัญกบัการบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคลของทุนหมุนเวียน 

(1) หน่วยงานอยู่ภายใต้กํากับของทางราชการ ทําให้ขาด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

(2) บุคลากรมีจํานวนไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานและ   
ไม่สามารถรองรบัภารกิจตามโครงสร้างทีก่ําหนด 

(3) ผู้บริหารและบุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนา        
สถานภาพและทักษะด้านการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 

(4) สมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
และลักษณะงาน 

(5) ขาดความต่อเนือ่งของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

(1) รัฐบาลมีนโยบายของสนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือ
การศึกษา  

(2) แนวโน้มการใช้งาน ICT ในการศึกษาของไทยมี
มากขึ้นในทุกๆปี 

(3) ประเทศไทยมีเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีอยู่มาก 

(1) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการไมเ่อื้อ  
ให้กองทุนขับเคลื่อนได้อย่างคลอ่งตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

------------------------------------------------------------------------- 
  สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ
ปัจจุบันด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือจะ
ได้ทราบระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงาน วิชาการ และจัดสรรเงินกองทุน เพ่ือปรับแก้กรอบแนวคิดใน
การกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560-2562  
โดยแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านทักษะความชํานาญใน
การทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้วยการดําเนินการตาม 5 มิติ ของ HR Scorecard 
ดังน้ี 
 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ 
 เป้าประสงค์  กองทุนมีทิศทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมในการผลักดัน 
  ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกองทุน 

ตัวชี้วัด (1) กองทุนฯ มีแผนทรัพยากรบุคคลที่เป็นทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (2) มีการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของพนักงาน 
 (3) กองทุนฯ มีโครงสร้างการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
 กําหนด 

 (4) หน่วยงานมีบุคลากรเพ่ิมขึ้นครบตามโครงสร้าง ภายในปี 2561 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ กองทุนฯ มีแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
   และอัตรากําลังที่เหมาะสม พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์การดําเนินงานกองทุนฯ 
กลยุทธ์  (1) ปรับโครงสร้างการแบ่งงานในกองทุนฯ และกําหนดกรอบอัตรากําลังให้เหมาะสม 
 กับภารกิจงาน 
 (2) เร่งจัดทําแผนการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ 
 การดําเนินงานของกองทุน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนในอนาคต  
 เป้าประสงค ์: บุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ 
  ปฏิบัติงานได้ 

ตัวชี้วัด (1) บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 
 (2) มีการประชุมประจํา เดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง 
 (3) มีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ บุคลากรกองทุนมีศักยภาพ พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กองทุน 
 

กลยุทธ์  สนับสนุนให้พนักงานกองทุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปรับปรุงระบบทรัพยากรบคุคลและรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน 
 เป้าประสงค ์ กองทุนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานและพนักงานกองทุน 
  ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด (1) มีการทบทวน/ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 (2) มีการรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพร้อมข้อเสนอแนะ   

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานและพนักงานกองทุน  
   มีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรง 
 

กลยุทธ์  (1) เพ่ิมประสทิธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน 
  (2) เพ่ิมประสทิธิภาพในการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าประสงค ์ กองทุนมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด (1) กองทุนมีช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 (2) บุคลากรกองทุนมีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการที่โปร่งใส และ
 กิจกรรมส่งเสริมและยกย่องคุณธรรมจริยธรรม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ กองทุนมีการดําเนินงานที่โปร่งใส่ มีคุณธรรม  
กลยุทธ ์ สนับสนุนใหก้องทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานและส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 

 เป้าประสงค ์ บุคลากรมีความผูกผันและการทํางานเป็นทีมอย่างย่ังยืน 
 ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์ กองทุนมีบรรยากาศการทํางานเป็นทีมและมคีวามสามัคค ี
กลยุทธ ์ การจัดให้มีกิจกรรมการสร้างบรรยากาศของการทํางานและการทํางานเป็นทีม
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560- 2562 
 

แผนงาน/กิจกรรม  ตัวชี้วัด (KPIs)/เปา้หมาย  ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ  
2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสม
 เพียงพอกับภารกิจ 

เป้าประสงค ์ กองทุนมีทิศทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนา
บุคลากรที่เป็นรูปธรรมในการผลักดันยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานของกองทุน 

      

กลยุทธ์ ปรับโครงสร้างการแบ่งงานในกองทุนฯ และกําหนดกรอบ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจงาน 

- กองทุนมีโครงสร้างตาม
กฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
- มีอัตรากําลังครบตามที่
โครงสร้างกําหนด 
- มีการจัดทําแบบบรรยาย
ลักษณะงานของพนักงาน 
 
 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงินและ
บัญช ี
- กลุ่มนโยบาย 
แผนงานและ
ติดตาม 
- กลุ่มงานจัดสรร
เงินทุน และ
กฎหมาย 
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

กลยุทธ์ เร่งจัดทําแผนการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมพร้อมผลักดัน
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกองทุน 

- กองทุนมีแผนปฏิบัติราชการ 
- กองทุนมีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

227,500 
 
 
- 

227,500 
 
 
- 

227,500 
 
 
- 

682,500 - กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงินและ
บัญช ี
- กลุ่มนโยบาย 
แผนงานและ
ติดตาม 
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แผนงาน/กิจกรรม  ตัวชี้วัด (KPIs)/เปา้หมาย  ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ  
2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับ 
  ยุทธศาสตร์ของกองทุนในอนาคต 
เป้าประสงค ์ บุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ  
 และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

      

กลยุทธ ์สนับสนุนให้พนักงานกองทุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

- บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับ
การฝึกอบรม 
- มีการจัดประชุมประจํา 
เดือน  
- มีคูม่ือการปฏิบัติงาน         

50,000 

 

 

- 

- 

50,000 

 

 

- 

- 

50,000 

 

 

- 

- 

150,000 - กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงินและ
บัญช ี
- กลุ่มนโยบาย 
แผนงานและ
ติดตาม 
- กลุ่มงานจัดสรร
เงินทุน และ
กฎหมาย 
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการ
  ดําเนินงานของกองทุน 
เป้าประสงค ์ กองทุนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สํานักงานและพนักงานกองทุน  

      

กลยุทธ์ :  เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกองทุน 

- มีปรับปรุงระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงินและ
บัญช ี
- กลุ่มนโยบาย 
แผนงานและ
ติดตาม 
- กลุ่มงานจัดสรร
เงินทุน และ
กฎหมาย 
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แผนงาน/กิจกรรม  ตัวชี้วัด (KPIs)/เปา้หมาย  ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ  
2560 2561 2562 

- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน 

- เล่มรายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุนฯ พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

- - - - - กลุ่มนโยบาย 
แผนงานและ
ติดตาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์ กองทุนมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      

กลยุทธ์ สนับสนุนให้กองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลัก
พื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- บุคลากรกองทุนมีการเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
- กองทุนมีช่องทางอย่างน้อย
ในการติดต่อประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- - กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงินและ
บัญช ี
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานและสง่เสริม 
  การทํางานเป็นทีม 
เป้าประสงค ์ บุคลากรมีความผูกผันและการทํางานเป็นทีมอย่าง

ยั่งยืน 

      

กลยุทธ์ :  การจัดให้มีกิจกรรมการสร้างบรรยากาศของการทํางาน
และการทํางานเป็นทีม 

 

มีการกิจกรรมพัฒนาองค์กร 99,200 99,200 99,200 297,600 - กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงินและ
บัญช ี
- กลุ่มนโยบาย 
แผนงานและ
ติดตาม 
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แผนงาน/กิจกรรม  ตัวชี้วัด (KPIs)/เปา้หมาย  ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ  
2560 2561 2562 

- กลุ่มงานจัดสรร
เงินทุน และ
กฎหมาย 
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 


