
ยุทธศาสตร์ สป. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ที่ 4 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
            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 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักอํานวยการ 150 3 วัน 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 750,000 สอ.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส.ค. – ก.ย. 61  (ร้อยละ 80)

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์ สคบศ.
และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 79 ม.ค. - ส.ค. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม 425,870
(การพัฒนาองค์การ) กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : สํารวจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน 79 ม.ค. - ส.ค. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : 5 ส 79 ม.ค. - ส.ค. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3 โครงการพัฒนาองค์การสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 80 8-10 มีค 61 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 526,000 สนย.

(ร้อยละ 80)
4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน ก.ค.ศ.

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์เพื่อสุขภาพที่ดี 312 มี.ค. - มิ.ย. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม 560,800
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพบุคลากรสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ 30 มี.ค. - มิ.ย. 61 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม 687,200
งาน 350 ก.ค. - ก.ย. 61 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม พัฒนาทีมงาน ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม 2,045,800

กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



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

5 โครงการเสริมสร้างการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการภาค 12 18 ม.ค. 61 1.ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70,300 ศธภ.12
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ขอนแก่น
โครงการ

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 8 ต.ค. 2560 1.บุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 18 ศธภ. 18
– ก.ย. 2561 ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามหน้าที่อย่างมี นครสวรรค์

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
2.บุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงภารกิจหน้าที่กับ
ตัวชี้วัดและPMQA ได้ ร้อยละ 90

7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 40 ม.ค. 61 บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 61,000 ศธจ. นครปฐม
กิจกรรม 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล”
(Individual Development Plan: ID PLAN) จํานวน 1 วัน   
           2. ศึกษาดูงาน จํานวน 1 วัน 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ศธจ. เลย
กิจกรรมออกกําลังกายโดยการเต้น Zumba dance  ทุกวันพุธ 54 ต.ค. 60 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ 20,400

ก.ย. 61 สามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรให้มีความ
เข้มแข็งและมีเอกภาพ (ร้อยละ 100)

กิจกรรม Big Cleaning Day 54 ต.ค. 60 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 3,000
ก.ย. 61 สามัคคีและสถานที่ทํางานงานสะอาด 

ถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 100)
9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธจ. เพชรบูรณ์

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความสําเร็จ สร้างคุณภาพ 64 พ.ค. 61 ร้อยละของบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ 25,140
ชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปฏิบัติงาน และสามารถนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใข้ในการดําเนินชีวิต



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

10 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักศึกษาธิการภาค 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศธภ. 2
กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่อง วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 15 พ.ย. - ธ.ค. 60 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่สามารถเข้า 30,000 ลพบุรี

ร่วมกิจกรรมได้ (ร้อยละ 85) . 27,000
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
(ร้อยละ 85)

กิจกรรมที่ 2 อบรมเรื่อง การสร้างทีมงานในองค์กร 23 ม.ค. - มี.ค. 61 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่สามารถเข้า 40,300 43,300
ร่วมกิจกรรมได้ (ร้อยละ 85)
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
(ร้อยละ 85)


