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ภัทรา ศรีพุทธางกูร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 ถอดบทเรียนสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือน าไปสู่การเป็น 
Smart Nation หรือประเทศแห่งนวัตกรรม 
ด้ ว ย ส โ ล แ ก น  Connecting everyone, 
everything, everywhere and all the 
time (E3A) หรือ ”เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง 
ทุกที่ และทุกเวลา” โดยเน้นที่การเข้าถึง
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี (Information Technology 
: IT) เพ่ือน าไปสู่การเกิดอาชีพใหม่ และโอกาส
ด้ านธุ รกิ จที่ หลากหลาย ช่ วยสนับสนุน 
การเติบโตของเศรษฐกิจ น าความสะดวกสบายสู่
ประชาชน และท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศ 
ที่โดดเด่น แต่กว่านโยบายดังกล่าวจะเริ่มขึ้น 
สิงคโปร์ได้วางรากฐานการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่  
การปฏิรูปไว้มากกว่า 10 ปี ทั้งการวางรากฐาน
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของประเทศ 
ให้ แข่ ง ขั น ได้ ใ นระดับ โลก  โ ดย พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ล้ าสมัย 
พร้อมกับให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้

ความสามารถของประชาชนในด้านเทคโนโลยี 
รวมทั้งสร้างระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยง
เสมือนเครือข่ายเดียวกัน และสร้างระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประชากร 
 ทั้งนี้ กลยุทธ์ส าคัญที่น าพาสิงคโปร์ไปสู่
ความส าเร็จในการเป็น Smart Nation ก็คือ 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์องค์กรมาเป็นอย่างดี  
โดยจากการศึกษาดูงานหลายองค์กรในสิงคโปร์ 
ประกอบด้วย (1) Housing & Development  
Board (HDB) (2) Changi General Hospital  
และ (3) NEWater ต่างก็น าแนวทาง The 4Ms of 
Management มาใช้ในการวิเคราะห์องค์กร
เพ่ือวางแผนการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ 
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และรองรับการบริการประชาชนได้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง  เ พ่ือสร้ า ง  Smart City ที่ มี ความ
สมบูรณ์แบบ น าไปสู่ความเป็น Smart Nation 
ต่อไป 



 
 

 บทบาทของส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะ
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย  
เป็นการด าเนินงานในรูปขององค์คณะ เรียกว่า 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีคณะกรรมการ 14 คน 
ประกอบด้วย 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นประธาน 2) กรรมการโดย
ต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และเลขาธิการคุรุสภา 3) กรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ 
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์สู งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้าน
กฎหมาย ด้านละหนึ่งคน และ 4) เลขาธิการ 
ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือส านักงาน ก.ค.ศ.  
เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.  

มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี  
เป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารราชการของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. แต่ไม่มีฐานะเป็นกรม 
 ภาระงานที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ต้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 420,000 ราย 
(ตารางที่ 1) ได้แก่ การพัฒนาระบบสรรหา  
การบรรจุ  การแต่งตั้ง การโอน การย้าย  
การจัดท าแผนอัตราก าลังคน การส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ  
การประเมินวิทยฐานะ การก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การด าเนินการ 
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ นอกจากนี้ ยังด าเนินการ
เกี่ ยวกับการ พัฒนาระบบค่ าตอบแทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การเสนอพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเ งิ นประจ าต าแหน่ ง  การส่ ง เสริ ม
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล การแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยจัดสรรเงินทุน
ให้ข้าราชการครูกู้ยืม เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สิน
และส่งเสริมให้มีค่านิยมเกี่ยวกับความประหยัด 
และการมีวินัยทางการเงิน รวมทั้ง การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ



 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดท า
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ. 
16) ตลอดจนการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ข้าราชการครู 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่อง เที่ ยวและกีฬา  และ
กรุงเทพมหานคร ยังได้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ไปถือปฏิบัติในบางหลักเกณฑ์ด้วย 
 ข้อวิเคราะห์สู่การปฏิรูปองค์กร 
 ตามที่องค์กรต่าง ๆ ในสิงคโปร์น าการ
วิเคราะห์ตามแนวทาง The 4Ms of Management 
มาเป็นเครื่องมือ ในการวางแผนการพัฒนา
องค์กรจนสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้
นั้ น  ผู้ เขี ยนจึ ง ได้ วิ เคราะห์ บทบาทของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลาง 
การบริหารงานบุคคลของครู เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวางแผนและวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปในอนาคต ซึ่งผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าส านักงาน ก.ค.ศ. 
มีปัจจัยที่น าไปสู่การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาท
ขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงได้ ดังนี้ 
 1.  การบริหารก าลังคน (Man)      
  ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 

และสมรรถนะของข้าราชการในส านักงาน  
ตามสายงานและตามต าแหน่ง โดยก าหนดระดับ
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
ประกอบด้วย ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความรู้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทักษะด้านการใช้ภาษา 
อังกฤษ ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์  ทักษะ 
การค านวณ และทักษะการจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อ
หน้าที่และส่งเสริม ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
ได้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสนุนให้ข้าราชการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์
และความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถท างานร่วมกัน 
เป็นทีมได้ 
 แม้ว่า ส านักงาน ก.ค.ศ. จะมีบุคลากร 
ในหน่วยงานจ านวนน้อย ไม่สมดุลกับปริมาณงาน  
แตไ่ด้มกีารวางแผนอัตราก าลังคน โดยการวิเคราะห์
ปริมาณงาน (Work Load Analysis) การ
วิเคราะห์ก าลังคน (Work Force Analysis) 
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) รายละเอียด
ลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติ  
ของผู้ที่จะท างาน (Job Specification) เพ่ือเป็น
แม่แบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการใช้
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุดอย่างเต็ม
ศักยภาพ  



 
 

 2.  การบริหารเงิน (Money) 
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในจ านวนค่อนข้าง
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนในกระทรวง 
ศึกษาธิการ และได้จัดท าแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณส าหรับการด าเนินการ งาน/
โครงการตามภารกิจหลักและนโยบายเร่งด่วน  
เพ่ือผลักดันใหการใชงบประมาณเกิดความ
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงระดับ
ความส าคัญและความเหมาะสมของโครงการ
ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานก าหนดตามระยะเวลาการด าเนินงาน
ที่ เหมาะสม และมีการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว  
 3.  การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน (Materials)  
  ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการด าเนินการ
ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานยนต์ 
 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการบริหาร
เงิน โดยค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดต่อการด า เนิ น งานของ
หน่วยงาน โดยสนับสนุนให้มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง มีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิว เตอร์ ที่ มี ประสิทธิภาพ 
เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมีการพัฒนา
บุคลากรในส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ให้รู้ทัน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สามารถใช้โปรแกรม
และซอฟต์แวร์ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. พัฒนาขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหา 
ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได ้
 นอกจากนี้  ยั งมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในเรื่องของ
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ. 16) การเลื่อนเงินเดือน 
ของข้าราชการครู และระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน  
 4.  การจัดการ (Management)  
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดพันธกิจ
และยุ ทธศาสตร์ ใ นการด า เ นิ น ง าน ไว้ 
อย่ า ง ชั ดเจน เพ่ื อท าให้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ 
ตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนด โดยมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณทุกปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริ หารจั ดการองค์ กรให้ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน



 
 

ตามแผนงานดังกล่าว เพ่ือวัดผลความก้าวหน้า
และความส าเร็จของการด าเนินงาน ทราบ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้ง สนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิภาพ ให้มี
การขยายผลเพ่ือการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
 นอกจากนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ยังมี
ระบบกลไกเครือข่ายการท างานด้านการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท าให้ได้รับความ
ร่ วมมื อจากบุ คคลภายนอกที่ มี ความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ส ร้ า ง ระบบ
ประชาสั มพันธ์ ผ่ านสื่ อที่ หลากหลาย เช่ น  
วารสารส านักงาน ก.ค.ศ.  เว็บไซต์  และ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง 
 ทั้งนี้ ผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. ยัง
เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ และสามารถเป็น
กลไกและตัวประสานที่ส าคัญในการผลักดัน
และก ากับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 
การบริหารก าลังคน (Man) การบริหารเงิน 
(Money) และการบริหารวัสดุในการด าเนินงาน 
(Materials) ให้สามารถด าเนินไปได้จนบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
 อย่างไรก็ตาม จากการวิ เคราะห์
ดังกล่าวจะพบว่า ระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของประเทศไทย ยังขาดการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมที่จะอ านวยความเป็นธรรม 
ในระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากต้องการธ ารงไว้ 
ซึ่ งความเป็น อิสระและความเป็นกลาง 
ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล  
มีความจ าเป็นต้องยกสถานะองค์กรเป็น 
นิติบุคคลและเป็นกรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ป้องกันการถูกแทรกแซง
จากฝ่ายบริหาร ผดุงความยุติธรรม และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เกิดความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 แม้ว่าส านักงาน ก.ค.ศ. จะมีปัจจัย 
ที่น าไปสู่การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาทขององค์กร
กลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพสูงได้ 
แต่สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า แม้สิงคโปร์
จะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และเป็นเมือง
น่าอยู่อาศัยในล าดับต้น ๆ ของโลก แต่
สิงคโปร์ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองแต่อย่างใด ทั้งยัง
เริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสให้
ประเทศก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น ดังนั้นจึงควร
ศึกษาและติดตามพัฒนาการของสิงคโปร์ 
เพ่ือน ามาเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น และน าไปใช้เป็นแนวทางในการ



 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. เกิดการพัฒนาไปในทิศทาง 
ทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 


