
ยุทธศาสตร์ สป. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

            ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ สป.      พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   การรับรู้ เข้าใจ

            ของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   การยอมรับและปฏิบัติตาม

  การยึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งอนาคต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 60 3 วัน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอบรมสูง 450,000 สอ.

ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ค. - ก.ย. 61 กว่าก่อนอบรม ร้อยละ 80

2. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

2 โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (การเป็นข้าราชการที่ดี) 100 รุ่นที่ 1 ระหว่าง 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอบรมสูง 250,000 สอ.

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก.พ. – มี.ค. กว่าก่อนอบรม

รุ่นที่ 2 ระหว่าง 2. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม 

ก.ค. – ส.ค. มีความพึงพอใจร้อยละ 80

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 50,000 สอ.

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(แผนพัฒนาฯ แผนHR Scorecard แผนผาสุก)

  กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ม.ค. - ก.ย. 61 ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนฯ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 50 มี.ค. 61 ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนฯ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

  กิจกรรมที่ 3 การจัดทําแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด 50 มี.ค. 61 ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนฯ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

4 โครงการอบรมการจัดทํารายงานการเงินและแนวทางการควบคุม 100 10 - 12 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 450,000 สอ. (กคส.)

การปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต.ค. 60 ในการจัดทํารายงานการเงิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถวางระบบการควบคุมภายใน

ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในปี

งบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านประชาสัมพันธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวง 120 พ.ค. 61 1. ผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 500,000 สอ. (กสท.)

ศึกษาธิการ ร้อยละ 80

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก

อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6 กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการภาค 80 ม.ค. – มี.ค. 61 ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 731,000 สน.

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 101 4 - 7 ธ.ค. 60 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ 832,000 สกก.

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ประจําปี 2561 การทดสอบหลังได้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ 80)

8 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นํา ขั้นความรู้ชั้นสูง 40 25 ก.พ. - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ 270,000 สกก.

2 มี.ค. 61 ร้อยละ 80

9 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม 24 - 30 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ 270,000 สกก.

ผู้กํากับลูกเสือ (๓ ท่อน) มี.ค. 61 ร้อยละ 80

10 โครงการอบรมการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 60 ต.ค. 60 - 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ 210,000 ศทก.

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของ ศธภ.และ ศธจ. มี.ค. 61 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90)

2. ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการสัมมนา

ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

ได้ตามเป้าหมาย



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

11 โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ของสํานักงาน 120 พ.ย. 60 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ 976,000 ศทก.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ – มี.ค. 61 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานด้าน Website ของ ศธภ.และ ศธจ.

12 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ 120 ต.ค. 60 - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ 976,000 ศทก.

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ของ ศธภ. และ ศธจ. ก.ย 61 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90)

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย 88 เม.ย. - ก.ย. 61 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหาร 577,000 ศทก.

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย ของ ศธภ. และ ศธจ 19-21 มีคต จัดการเครือข่ายมีความพึงพอใจร้อยละ 85

2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาข้าราชการ 30 7 - 10 จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 266,600 สกก.

และเจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมกิจการการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2561 ม.ค. 61 ร้อยละ 80

15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุน 2 พ.ย. 60 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาในการเข้ารับ 80,000 สตผ.

การตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย. 61 การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐

16 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสนับสนุน 50 พ.ย. 60 - บุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาส่งเสริม 326,500 สตผ.

การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย. 61 ศักยภาพในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุน

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้อย่าง

มีคุณภาพ

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทาง/คู่มือ การปฏิบัติงาน 32 20 - 24 พ.ย. 1. มีแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วย 282,000 ตสน.สป.

ของหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 60 ตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

 จํานวน 1 ชุด

2. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติ

งานของหน่วยตรวจสอบภายใน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความพึงพอใจ



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

18 โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน 115 25 - 27 ธ.ค. 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 200,000 ตสน.สป.

ของหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 60 เข้าร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจงตลอด

หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

2. ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจงมีความรู้

ความเข้าใจในแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น

19 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 100 พ.ค. 61 1. จํานวนบัญชีความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน 180,000 ตสน.สป.

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบของ

กระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อย 1 ชุด

2. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บัญชีความเสี่ยงและ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวาง

แผนการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการ

 มีความพึงพอใจ

20 โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 100 พ.ค. - ก.ค. 61 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมด้านการเงิน 130,000 ตสน.สป.

  -  อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุของ การบัญชี ผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม รองบประมาณ

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมด้าน

  -  อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัด การตรวจสอบภายใน ผ่านการทดสอบหลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การฝึกอบรม

21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวง 15 ต.ค. 60 - 1. ร้อยละ 100 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านตรวจ 205,000 ตสน.สป.

ศึกษาธิการ ก.ย. 61 สอบภายใน ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ รองบประมาณ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

 อย่างน้อย 30 ชม./คน/ปี

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอื่น

ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์สํานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อย 10 ชม./คน/ปี



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

22 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์ 60 ม.ค.  – ส.ค. 1. ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา 27,900 สคบศ.

และบุคลากรทางการศึกษา 61 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     กิจกรรม : ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้า

(การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ) รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     กิจกรรม : พัฒนาทักษะด้านไอซีที

            1)  การใช้ Google Form ในการสร้างแบบสอบถาม 25 ม.ค.  – ส.ค. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 11,000 สคบศ.

61 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

            2) ระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กรและบาร์โค๊ด 2 มิติ 25 ม.ค.  – ส.ค. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 11,000 สคบศ.

(File Sharing & QR Code)  61 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

            3) การสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS และระบบ 25 ม.ค.  – ส.ค. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 11,000 สคบศ.

ห้องสมุดเสมือน UlibM 61 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(60,900)

23 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์ 60 เม.ย. - ก.ย. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 52,800 สคบศ.

และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม  :  การเขียนผลความทางวิชาการหรือบทความทางงานวิจัย

24 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 60 ก.ค. - ก.ย. 61 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในพระราช - สนย.

บัญญัติ "การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ" 

พ.ศ. 2560 (ระดับมาก)

25 โครงการพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนย.

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทําตัวชี้วัด 50 ต.ค. 60 - ร้อยละของบุคลากรมีตัวชี้วัดรายบุคคล 100,000

รายบุคคล  ก.ย. 61 ประกอบการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน

ครบทุกคน (ร้อยละ 100)

26 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดทําตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติ 20 ต.ค. 60 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา - สนย.

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. 61 ตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ
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27 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 70 ก.ค. - ก.ย. 61 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ 150,000 สนย.

ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

ภารกิจของหน่วยงาน

28 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 100 ก.ค. - ก.ย. 61 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้า 900,000 สนย.

ของกระทรวงศึกษาธิการ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน

ยุทธศาสตร์

29 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําข้อเสนอการวิจัยของสํานักงานปลัด 120 มิ.ย. - ก.ค. 61 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าประชุมปฏิบัติการ 450,000 สนย.

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทําข้อเสนอการวิจัยของ สป. 

มีความรู้ความสามารถในการจัดทําข้อเสนอ

การวิจัย (ร้อยละ 80)

30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 20 - 23 ธ.ค. 60 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 186,000 สนย.

ภายใต้แผนปฏิรูปองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พ.ศ. 2561

31 โครงการปฏิรูปองค์กรด้านโครงสร้างของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 20 - 26 ม.ค. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 311,000 สนย.

ภายใต้แผนปฏิรูปองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ พ.ศ. 2561

32 โครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน 1 - 2 ก.พ. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 266,100 สนย.

ราชการของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ตามแผนปฏิรูปองค์การ กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

33 โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างตาม 8 - 9 ก.พ. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม 75,100 สนย.

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2548 ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตามแผนปฏิรูปองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

34 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 21 ม.ค. – ก.ย. 61 1. บุคลากรของสถานศึกษามีความสุขและ 250,340 สํานักงาน กศน.

(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) ความพึงพอใจในการมาปฏิบัติงาน 
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35 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเพื่อการประกัน 43 ม.ค. – มี.ค. 61 1. สถาบันการศึกษาทางไกลสามารถจัดทํา 218,950 สํานักงาน กศน.

คุณภาพภายใน (สถาบันการศึกษาทางไกล) การประกันคุณภาพภายในได้ครบถ้วนทั้ง 7 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ครั้ง มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จํานวน 41 คน 2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนา

3. วิทยากร จํานวน ๒ คน ปรับปรุง และเตรียมการประเมินตนเอง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ - สถาบันการศึกษาทางไกล มีการพัฒนาระบบ เพื่อนําไปสู่กระบวนการพัฒนางานเพื่อรับ

ประกันคุณภาพภายใน - บุคลากรสถาบันการศึกษาทางไกล การประเมินประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงาน กศน. (กลุ่มแผนงาน) 120 เม.ย. – ก.ย. 61 1.ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 700,000 สํานักงาน กศน.

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้าน ICT ของสํานักงาน กศน. ตัดงบ

36 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 40 ม.ค. – ก.ย. 61 1. บุคลากรกลุ่มการคลังมีความรู้ความเข้าใจใน 225,500 สํานักงาน กศน.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มการคลัง) กระบวนการปฏิบัติงานมากขึ้น ไม่ต่ํากว่า

ข้าราชการ 32 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงานราชการ 7 คน ร้อยละ 75

2. บุคลากรกลุ่มการคลังร้อยละ 70

 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข

37 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 44 ม.ค. – ก.พ. 61 1. บุคลากรของกลุ่มการเจ้าหน้าที่สํานักงาน 251,800 สํานักงาน กศน.

กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กศน. ร้อยละ95 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) เพิ่มขึ้น 

2. ระบบบริหารงานบุคคลของสํานักงาน กศน.

 มีความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถานศึกษา

 ในระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น

38 โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและ 130 ม.ค. – มี.ค. 61 การดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต 570,000 สํานักงาน กศน.

แก้ไขปัญหาการทุจริต ของสํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน กศน.เป็นไปด้วยความเหมาะสมและ (ตัดงบ)

(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม และมีแนวทาง

เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติของสํานักงาน กศน.จังหวัด การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนทุจริตและดําเนินการ

ทั่วประเทศ ป้องกันได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ 
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ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 

ให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความ

พร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

เพื่อให้มีการวางแผน และจัดทํา ปรับปรุง 

คําสั่งมอบอํานาจระเบียบพัสดุและระเบียบ

อื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ ทราบและ

ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สําหรับครูผู้ช่วย 350 เม.ย. – ก.ย. 61 ผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 90 เป็นผู้มีสมรรถนะ 200,000 สํานักงาน กศน.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ (ตัดงบ)

(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย และข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มโครงการ

39 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. 20 ม.ค. – ก.ย. 61 1. ข้อมูลสภาพการดําเนินงานการจัดกระบวนการ 300,000 สํานักงาน กศน.

ประจําปีงบประมาณ 2561 เรียนรู้ กศน. จํานวน 1 ชุด 

(กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 2. เอกสารต้นฉบับ คู่มือการศักยภาพครูด้านการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. จํานวน 1 ชุด

3. คู่มือการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด

กระบวนการเรียนรู้ กศน. ไม่น้อยกว่า 500 เล่ม 

40 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 100 ม.ค. – มิ.ย. 61 1. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมตามจํานวน 400,000 สํานักงาน กศน.

ครู กศน. และบุคลากร ศว. จํานวน 100 คน กําหนด - ร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต) และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

2. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

41 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 26 ส.ค. – ก.ย. 61 1. บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 90 208,420 สํานักงาน กศน.

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นและสามารถนําความรู้

(กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

2. บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 90 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีทักษะและ

ประสบการณ์ระหว่างงานในเรื่องที่มีผลประโยชน์

เกี่ยวข้องกับความสําเร็จขององค์กร และมีแผน

พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านอื่น

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

42 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน -320 ต.ค. 60 - 2,892,600 สํานักงาน ก.ค.ศ.

บุคลากร สํานักงาน ก.ค.ศ. ก.ย. 61

1. กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 40 ต.ค. 60 - ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 200,000

ก.ย. 61

2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 20 ต.ค. 60 - ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 100,000

ก.ย. 61

3. การให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของ 75 ม.ค. - มี.ค. 61 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 279,000

สํานักงาน ก.ค.ศ.

4. การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรสํานักงาน ก.ค.ศ. 20 ม.ค. - พ.ค. 61 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 242,800

5. กิจกรรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ 20 ม.ค. - ก.ย. 61 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 126,400

6. กิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร 105 ธ.ค. 60 - จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 1,674,400

ก.ย. 61

7. การเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล ธ.ค. 60 - จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 270,000

ก.ย. 61

43 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ ร้อยละ 80 ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรม สช.

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

1. รุ่นที่ 1 20 1 ก.พ. 61 200,000

2. รุ่นที่ 2 20 ส.ค. 61 200,000



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

44 โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน สามารถสรรหาบุคลากรได้เท่ากับหรือมากกว่า สช.

การศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอ มี 2 กิจกรรม ดังนี้ ร้อยละ 90 ของกรอบอัตรากําลัง

1. สรรหาผู้บริหารสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอ 6 เม.ย. - พ.ค. 61 395,000

2. สอบบรรจุข้าราชการครู 38 ค (2) 23 มิ.ย. - ก.ค. 61 395,000

45 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารง ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่าน สช.

ตําแหน่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกณฑ์ตามหลักสูตรการพัฒนาที่กําหนด

1. พัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสํานักงาน 20 เม.ย. - พ.ค. 61 1,841,800

การศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอ

2. พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสํานักงานการศึกษา 39 มิ.ย. 61 858,200

เอกชนจังหวัดและอําเภอ

46 โครงการทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของสํานักงาน 75 ม.ค. 61 ร้อยละ 80 ของข้อมูลจํานวนอัตรากําลัง 320,000 สช.

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน

47 โครงการพัฒนากระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา สช.

1.  กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี 300 ม.ค. 61 มีความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดี 350,000

ประสิทธิภาพ ต่อองค์กรและการทํางาน

2. กิจกรรมการประชุมสัมมนาเพื่อปรับกระบวนทัศน์และสานสัมพันธ์ 350 ส.ค. 61 1,053,400

เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

48 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 143 พ.ย. 60 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 385,000 สช.

ข้าราชการสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอ เพิ่มขึ้น



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

49 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 28 25-26 1.  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 80,300 ศธภ.1

ธ.ค.60 ต่อการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปทุมธานี

2. จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

50 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลสําหรับประเมิน 20 16-17 มีค 61 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ที่สํานักงาน 70,300 ศธภ.3 

ผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ศึกษาธิการภาค 3 รับผิดชอบได้ดําเนินการ ฉะเชิงเทรา

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมพัฒนา

ประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ

และข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการภาค 3

และ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติ

งานได้ตรงตามสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม

51 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค 4 28 12 – 15 จํานวนบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 70,300 ศธภ.4 ราชบุรี

ธ.ค.60 ได้รับการพัฒนา

52 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษา 10  15 – 30 จํานวนบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 70,300 ศธภ.5

ในระดับภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ธ.ค.60 ได้รับการพัฒนา สมุทรสงคราม

53 โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจําปีงบประมาณ 30 ธ.ค. 60 - 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 70,300 ศธภ.6

พ.ศ. 2561 ม.ค.61 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก นครศรีธรรมราช

อบรม

3. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และ

ทักษะเพิ่มขึ้น

54 โครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  18 ต.ค.60 – 1.จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 70,300 ศธภ.7 ภูเก็ต

ก.ย.61 ร้อยละ 80

2.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลการ

ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

55 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานสารบรรณ 37 ต.ค.60 ระดับความสําเร็จของการทํางานตามระบบ 20,000 ศธภ.8 ยะลา

ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 8 ด้วยโปรแกรม My Office สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

53 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 22 19 - 20 1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ 70,300 ศธภ.9 ชลบุรี

ธ.ค. 60 การเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2.ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ

ในการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

54 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการคิดเชิงออกแบบเสริมด้วยการ 28 ต.ค. - ธ.ค. 1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้า 70,300 ศธภ.10

ทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 2560 ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 อุดรธานี

ราชการของสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ 2.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

กิจกรรม : ๑. การศึกษาและการจัดทําตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

              ๒. การกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ

การเขียนข้อเสนอกระบวนการคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

55 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม 16 มี.ค. - เม.ย. 61 1. ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรมและภายหลัง 50,000 ศธภ.11 

ในการปฏิบัติงานในบริบทเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 การฝึกอบรม สกลนคร

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้า

ร่วมโครงการ

56 โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ในการขับเคลื่อน 16 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม 50,000 ศธภ.11 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 สกลนคร

2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 * รวมสองโครงการ ยอดงบเกิน

57 โครงการเทคนิคการทํางานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมของบุคคล 30 ม.ค. 60 - 1. บุคคลที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 70,300 ศธภ.13 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 13  ก.พ. 61 2. บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ที่ โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงาน
(จํานวนคน) ดําเนินการ รับผิดชอบ

58 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 30 ต.ค. 60 – ก.พ. 61 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการและ 70,300 ศธภ. 14

สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศึกษาดูงานค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  นครรราชสีมา

2. บุคลากรมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน 

ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน

ผู้มาใช้

59 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทํางานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร 31 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 1. บุคลากรสังกัดศึกษาธิการภาค 15 ได้รับ 70,300 ศธภ.15

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 การพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะหลัก เชียงใหม่

(ร้อยละ 100)

2. บุคลากรสังกัดศึกษาธิการภาค 15  ได้รับ

การพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะประจํา

 สายงาน (ร้อยละ 100)

60 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจําปีงบประมาณ 14 ธ.ค. 60 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 70,300 ศธภ. 16

พ.ศ. 2561 - ก.ย. 61 เชียงราย


