
ยุทธศาสตร์ สป. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
            ให้มีประสิทธิภาพ มีวินัย และเข้าถึงประชาชน

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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 60 19 - 21 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 291,400 ศปท.
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ. 61 การทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ฉบับ
2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 ฉบับ
3) (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ฉบับ
4) กรอบแนวทางและแบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และกรอบแนวทางและแบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนพัฒนาบุคลากรของสาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



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

2 กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นละ ม.ค. – มิ.ย. 61 ร้อยละผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมการเสริม 1,870,000 สน.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 รุ่น 105 คน สร้างและพัฒนาวินัยบุคลากรในสังกัด 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์ 79 ธ.ค 60 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วม - สคบศ.
และบุคลากรทางการศึกษา  – ส.ค. 61 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม  :  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร สคบศ.

4 โครงการพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 40 มิ.ย. 61 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 100,000 สนย.

ต่อการดําเนินโครงการในระดับดีขึ้นไป
(ร้อยละ 80)

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ 40 เม.ย. - มิ.ย. 61 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 50,000 สนย.
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส ต่อการดําเนินโครงการในระดับดีขึ้นไป

(ร้อยละ 80)
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและสร้างความผูกพันภายในองค์กร 38 ธ.ค.60 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนําความรู้ 50,300 ศธภ.8 ยะลา

สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประสบการณ์จากการพัฒนาและสร้างความผูกพัน
ภายในองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนา
การทํางานในองค์กร

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 31 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการอบรม 49,000 ศธภ.15 เชียงใหม่
สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล



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

6 โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ 38 1 - 2 พ.ย. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ 61,000 ศธจ. กาญจบุรี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 2560 ราชการเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 54 ต.ค. 60 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่ง 7,000 ศธจ. เลย
กิจกรรมทําบุญในวันพระใหญ่ ทุกขึ้น 15 ค่ํา ก.ย. 61 เสริมและบํารุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล

ทรงธรรมและส่งเสริมคุณความดีของ
ผู้ปฏิบัติ (ร้อยละ 100)

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธจ. เพชรบูรณ์
กิจกรรมที่ 2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความ 64 ม.ค. 61 ร้อยละของบุคลากรมีหลักธรรมาภิบาลในการ 7,360
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงประชาชน ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน 33 ต.ค.60 - ก.ย.61 ร้อยละ 100 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 43,320 ศธจ. 
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู สํานักศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

ที่ผ่านการฝึกอบรม  มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนิน
ชีวิต และการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน


