๑

คำนำ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในด้านผู้นำองค์การ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้ส่วนราชการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมาใช้ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานขององค์การให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และขับเคลื่อน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ไปสู่การปฏิบัติ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ
และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 นี้ จะเป็นแนวทางในการกำกับดูแล นำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสู่การปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศที่ดี
ภายในองค์การและวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม พัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชนต่อไป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 มีนาคม ๒๕64

ก
๒

สารบัญ
หน้า
คำนำ

ก

• แผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

๑

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit bank)
2. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
4. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564
5. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง
8. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
10. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
13. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์
15. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
16. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11
17. โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

15
16
17
18
19
20

๓

ด้านองค์การ
18. โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
19. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
20. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
22. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparence Assessment: ITA)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24. กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.
25. กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP))
26. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน
27. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลากร กศน.
28. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
30. กิจกรรมสร้างความผูกพัน
31. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
32. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
33. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)

21
23
24
25
26
28
30
34
35
36
37
39
40
41
43
44

• ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

45

• เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดขี องสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

53

• ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

63

• แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
• รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

75
77
๔

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ใน ๔ ด้าน จำนวน 33 โครงการ/กิจกรรม
ด้าน
รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (Credit bank)
โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัว
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง
โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์
โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11
โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบ
กศน.
กศน.
สบศ.
ศธภ.7
(ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา)
สกก.
สกก.
ศปบ.จชต.
ศปบ.จชต.
ศปบ.จชต.
สนย.
สช.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
สคบศ.
สกก.

๕

ด้าน
องค์การ

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ผู้ปฏิบัติงาน

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparence
Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.
กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP))
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลากร กศน.
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมสร้างความผูกพัน
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิศ์ รีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)

ผู้รับผิดชอบ
กศน.
กศน.
กศน.
ศทก.
ศปท.
สน.
สอ.
สอ.
สคบศ.
กศน.
สคบศ.
สคบศ.
สอ.
ศปท.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.

๖

แผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

๑

แผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit bank)
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕64
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลผลิต/ความก้าวหน้า
ผู้รบั ผิดชอบ
งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบการสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Needs Assessment)
3. ออกแบบระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
4. จัดทำ (ร่าง) TOR พัฒนาระบบระบบการสะสม
หน่วยการเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ

- มีโครงการ/คณะทำงาน
- รายงานความต้องการใช้ระบบ
การสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Needs Assessment)
- มีรูปแบบระบบการสะสมหน่วย
การเรียนรู้ของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- มี (ร่าง) TOR พัฒนาระบบระบบ
การสะสมหน่วยการเรียนรู้ของ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบ
คำของบประมาณสำหรับ
ดำเนินงาน
- มีเล่มเอกสารสรุปผลการดำเนิน
โครงการ

กศน.

-

๒

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕64
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2563
1. การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์
และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.
ดีเด่น ระดับประเทศ

2. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ
เพือ่ ดำเนินการประเมินคัดเลือก (ขั้นต้น)
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล
การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ (ขั้นสุดท้าย)

4. จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
5. จัดพิธมี อบรางวัลให้แก่ผไู้ ด้รับคัดเลือก

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

กศน.

296,550 บาท

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ
- แบบประเมินคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ
- ผลการประเมินคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ (ขั้นต้น)
- ผลการประเมินคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ (ขั้นสุดท้าย)
- ประกาศผลการคัดเลือก
การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ
- โล่และเกียรติบตั รการปฏิบัติงาน
กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ
(ขั้นต้น)
- ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบ
รางวัล

๓

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕64
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลผลิต/ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ แนวทางการจัด
การศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ัญชาติไทย

2. ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและ
แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็ก
นักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
ในพื้นที่ชายแดน
2.1 กำหนดแนวทาง กระบวนการทำงาน
วันเวลา และสถานที่ที่ตดิ ตามผลการ
ดำเนินงาน/ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/จัดทำเครื่องมือในการติดตาม
2.2 ขออนุมัตจิ ัดโครงการและจัดทำหนังสือ
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้ง
คณะทำงาน
2.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะ
2.4 จัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม
เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สื่อสิ่งพิมพ์ แนวทางการจัด
การศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสญ
ั ชาติไทย
- ผลการการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
เช่น QR code หนังสือราชการ

สบศ.

งบประมาณ
64,980 บาท

- มีแนวทาง และกำหนด
การติดตาม
- มีเครื่องมือในการติดตาม
- มีโครงการ
- มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องในการลงพื้นที่
- มีคณะทำงาน
- รูปภาพประกอบการลงพื้นที่
- หนังสืออนุมัติไปราชการในการ
ติดตาม
- รายงานสรุปผลการติดตาม

๔

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
ผลผลิต/ความก้าวหน้า
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทำประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครสอบเทียบออนไลน์
4. จัดทำเครื่องมือวัดผลสอบเทียบความรู้อิสลาม
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
5. ประชุมเสวนามาตรฐานและสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546

6. ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา/
ติดตามระดับความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ
7. ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ /
จัดทำใบรับรอง/มอบใบรับรอง
8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ผู้รับผิดชอบ

ศธภ.7
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(ศูนย์พัฒนาอิสลาม
ในการดำเนินโครงการ
ศึกษา)
- มีโครงการ/มีคณะทำงาน
- มีประกาศ /มีหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์/มีผู้สมัครจำนวน
ไม่น้อยกว่า 120 คน
- มีเครื่องมือวัดผลสอบเทียบ
ความรู้อิสลามศึกษา 8 สาระวิชา
3 ระดับ ครบถ้วนสมบูรณ์
- ปฐมนิเทศ แนะนำให้ความรู้
ขอบเขตเนื้อหาที่ที่สอบ
มาตรฐาน 8 สาระวิชา ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.
2546
- มีจำนวนผู้เข้าสอบ 120 คน/
มีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้
เข้าสอบ
- มีสรุปผลคะแนน/ออกประกาศ
ผลสอบเทียบความรู้อิสลาม/
ออกใบรับรองผลฯ
- มีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/
สรุปความพึงพอใจ

งบประมาณ
330,000 บาท

๕

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
2. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการดำเนินการ
3. กิจกรรมที่ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำ
คู่มือการจัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2564 ณ ยูดี
กรีนวิว โฮเทล ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
4. ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับ
ศลยก. จ.อุบลราชธานี ศลยก.จ.เชียงราย
ศลยก.จ.อุดร
5. กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม
6. กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการจัดโครงการ
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการ
- มีโครงการ/คณะทำงาน
- คู่มือ จำนวน 1 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สกก.

1,900,000 บาท

- รายงานผลการจัดโครงการ

๖

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ
3. ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการและ
ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ/สรรหาพื้นที่
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
4. โอนเงินจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และจัดทำ
หนังสือแจ้งการโอนจัดสรร เพื่อดำเนินการจัด
โครงการในส่วนภูมภิ าค (วันที่ 5- 14
ธันวาคม 2563)
5. จัดประชุมออนไลน์กับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
โครงการผ่านระบบ Zoom
6. จัดทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความร่วมมือ
เข้าร่วมโครงการในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
7. จัดทำหนังสือเรียนเชิญคณะผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ และทุกหน่วยงานใน
สังกัด สป. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมฯ

ผลผลิต/ความก้าวหน้า
- มีโครงการ และงบประมาณใน
การดำเนินงานโครงการ
- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ ฯ
- มีสรุปรายงาน/จำนวนผู้เข้า
ประชุม 30 คน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สกก.

929,500 บาท

- มีหนังสือแจ้งโอนจัดสรร
งบประมาณให้แก่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด
- มีนโยบาย/แนวทางการ
ดำเนินงานโครงการในส่วน
ภูมิภาคของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด
- มีหนังสือ/บันทึกถึงคณะผู้บริหาร
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้แก่ สป. สพฐ.
สอศ. สภาการศึกษา กศน. และ
สช.

๗

กิจกรรม/ขั้นตอน
8. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

9. ดำเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ในส่วนกลาง
10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ในส่วนกลาง และรวบรวมรายงาน
ส่วนภูมภิ าค เพื่อจัดทำรายงานภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่เป็นผู้รับผิดชอบการ
ดำเนินงานจัดโครงการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ
ศธภ. ศธจ. และผู้บริหาร/ผู้แทน
ของทุกหน่วยงานในสังกัด
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องของการจัด
โครงการ/กิจกรรมฯ /มีสรุป
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการในส่วนกลาง
- มีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการในส่วนภูมิภาค และ
มีรายงานรูปเล่มในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ 1 เล่ม

๘

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอน
รายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- มีคณะกรรมการดำเนินงาน
- มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
- มีฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทไี่ ปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ และข้อมูลนักเรียน
นักศึกษา และครู ชาวต่างประเทศ
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
- นักเรียน นักศึกษา มีความ
ความรู้ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ
- นักเรียน นักศึกษา ที่จบ
การศึกษาจากต่างประเทศ ครู
ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน
ทั่วไปทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีเข้าใจ
ในการเทียบโอนรายวิชา และการ
เทียบวุฒกิ ารศึกษาต่างประเทศ

ศปบ.จชต.

172,200 บาท

363,900 บาท

363,900 บาท

๙

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลผลิต/ความก้าวหน้า
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. สพป/ศธจ. รับเอกสารตรวจสอบสิทธิ์
2. ศปบ.จชต. ตรวจสอบเอกสาร
๓. จัดประชุมคณะกรรมอนุกรรมการดำเนินการ
ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบข้อมูลของผู้มสี ิทธิรับทุนการศึกษา
รายปีต่อเนื่อง
๔. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา
รายปีต่อเนื่องฯเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ขอรับทุนฯ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
จัดสรรทุน
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรทุนให้กับผูไ้ ด้รับผลกระทบ

- เอกสารผู้มสี ิทธิ์ขอรับ
ทุนการศึกษามีความครบถ้วน
ถูกต้อง
- มีเอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การขอรับ
ทุนการศึกษาฯ
- มีบัญชีรายชื่อผู้ขอรับทุนฯ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารทุนการศึกษาฯ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศปบ.จชต.

82,516,000 บาท

- มีบัญชีรายชื่อผู้ขอรับทุนฯ
เสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่ออนุมัติจดั สรร
ทุน
- อนุมัติจัดสรรทุนให้แก่ผู้ขอรับ
ทุนการศึกษาฯ ได้รับเงิน
ทุนการศึกษาฯ

๑๐

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรมที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและ
แถลงข่าวการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. จัดเตรียมความพร้อม (work shop) ก่อนงาน
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่หลัง
การจัดชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์โดยใช้
กระบวนการลูกเสือจิตอาสา
1. จัดประชุมคณะทำงาน/ผู้บริหารสถานศึกษา
ของหน่วยงานหลักทางการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศปบ.จชต.

1,009,000 บาท

- มีผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย/กอง
- มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
- มีรายงานการประชุม
- มีความพร้อมในการจัดงาน
ในทุกด้าน/ฝ่าย/กอง
- มีผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย
- ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับ
เข้าร่วมงานชุมนุม
- พื้นที่หลังจากการจัดงานสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
- มีรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกีย่ วข้อง
- มีสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา
ในสถานศึกษา

19,000 บาท
472,000 บาท

- มีรายงานการประชุม
- มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
- มีผู้รับผิดชอบในแต่ละ่ ฝ่าย
- มีความพร้อมในการดำเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับ
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบำเพ็ญ
ประโยชน์โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือจิตอาสา
๑๑

กิจกรรม/ขั้นตอน
2. ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยใช้
กระบวนการลูกเสือจิตอาสา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- มีความพร้อมในการดำเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับ
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบำเพ็ญ
ประโยชน์โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือจิตอาสา

๑๒

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
10. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามอบหมาย
บุคลากรในคณะกรรมการเป็นคณะทำงาน
เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ
3. ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการฯ
เพื่อทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ
การติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม
4. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ
6. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ สรุปผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ
7. เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- มีโครงการ/คณะทำงาน
- มีการมอบหมายบุคลากร
ในคณะกรรมการเป็นคณะทำงาน
เพือ่ ขับเคลื่อนโครงการฯ
- จัดประชุมคณะกรรมการ
การดำเนินงานโครงการฯ
เพื่อทำกรอบแนวทาง
การดำเนินงานโครงการ
การติดตาม และจัดทำรายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรม
- มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทุกจังหวัด
- มีการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ
ในพื้นที่
- มีสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน/สรุปความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ต่อสาธารณชน

สนย.

4,000,000 บาท

๑๓

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/ กิจกรรม
11. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ
กำหนดราคากลาง และขออนุมัติใช้ ขอบเขต
ของงาน (TOR)
3. ดำเนินการจัดจ้าง
4. ดำเนินการจัดอบรมครูผู้สอนระดับประถม
ศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ (Coding) ครูผสู้ อน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 รุ่น
รุ่นละ 2 วัน
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ (Coding) ครูผสู้ อน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 รุ่น
รุ่นละ 3 วัน
5. ติดตามผลการจัดการเรียนรู้โค้ดดิง้ ในโรงเรียน
เอกชน
6. สรุปและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- โครงการได้รับการอนุมัติ
- ขอบเขตของงาน (TOR) และราคา
กลาง
- ข้อกำหนดและกรอบในการ
ดำเนินการจัดจ้าง
- สัญญาการจัดจ้าง
- ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน
ได้รับความรู้และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาการคำนวณได้
- ครูผสู้ อนระดับประถมศึกษา
จำนวน 600 คน

สช.

5,481,000 บาท

- ครูผสู้ อนระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 200 คน
- รายงานผลการติดตาม
- หลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรูด้ ้านวิทยาการคำนวณ
- รายงานผลการจัดอบรม 1 ฉบับ
๑๔

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เขียนโครงการเสนอสำนักงาน กศน. /ปรับแก้ไข
โครงการให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ที่สำนักงาน
กศน. จัดสรรให้ และได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
จากสำนักงาน กศน.
2. ดำเนินงานตามโครงการ (3 กิจกรรม)
2.1 ประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรปฏิบัติงาน
ห้องสมุดประชาชนภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ
2.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน
ห้องสมุดประชาชน
2.3 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการ
จัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” และห้องสมุดประชาชน
ทั่วประเทศ (ทุกประเภท)
3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

กศน.

1,269,440 บาท

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชนมีทักษะด้านการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
- มีแนวทางการดำเนินงานห้องสมุด
ประชาชน
- ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” เป็นแหล่งการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพ และสมพระ
เกียรติ
- มีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

๑๕

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม
13. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. แต่งตั้ง/ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ดิจิทลั
ชุมชน
2. ดำเนินการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากร
แกนนำ ครู ก. ด้านดิจิทลั หลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
3. ครูแกนนำดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก.) ขยาย
ผลถ่ายทอดไปยังวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ
(ครู ข) และวิทยากรแกนนำระดับตำบล (ครู ค.)
4. ครูแกนนำดิจิทัล ระดับตำบล (ครู ค.)
ดำเนินการจัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่
กศน.ตำบล จำนวน 2 หลักสูตร
- Digital Literacy (เน้นการใช้งานโปรแกรม
สำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ)
- หลักสูตรการค้าออนไลน์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์)
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า
- คำสั่งคณะทำงานโครงการ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
- วิทยากรแกนนำครู ก. และ
บุคลากรในสังกัด กศน. จำนวน
154 คน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

กศน.

58,171,800 บาท

- วิทยากรแกนนำครู ข. และ ครู ค.
จำนวน 8,352 คน
- ประชาชนผ่านการอบรมหลักสูตร
Digital Literacy และการค้า
ออนไลน์ (25 คน x 7,424
ตำบล) จำนวน 185,600 คน

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปี 2564
ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

๑๖

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ส่งเสริมและประสานงานฯ สำหรับ
หน่วยบริการการศึกษาทางไกล (ศูนย์พัฒนา
การศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย)
3. ประสานและรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทำ
แนวทางการเรียนและจัดประชุม
4. ส่งเสริมและประสานงานฯ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
ออนไลน์
5. ประชาสัมพันธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้
ออนไลน์ ของสถาบันการศึกษาทางไกล และ
ภาคีเครือข่าย
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณ

- มีโครงการ/คณะทำงาน
- มีหน่วยบริการการศึกษาทางไกล
(ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูก
หญิงและชุมชน อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย)/มีผู้สมัคร
จำนวน ๑๘ คน
- ข้อมูลของภาคีเครือข่ายที่มีความ
ประสงค์ในการจัดฯ
- มีแนวทางการเรียน/ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดและพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
ออนไลน์/มีผสู้ มัคร จำนวน
๓๐ คน
- มีภาคีเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์
จำนวน ๕ แห่ง/มีประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงกระบวนการ
เรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่อและภาคี
เครือข่าย
- มีเล่มเอกสารสรุปผลการดำเนิน
โครงการ

กศน.

900,600 บาท

๑๗

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม
15. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลผลิต/ความก้าวหน้า
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมไปยัง
พืน้ ที่
2. สังเคราะห์ข้อมูลสำรวจและยืนยันความพร้อม
การจัดอบรม
3. จัดสรรเงินงบประมาณตามข้อมูลความพร้อม
งวด 1 และงวด 2
4. พื้นที่จัดอบรมแบบบูรณาการร่วมกับ สธ.
และ มท.
5. พื้นที่รายงานผลเชิงปริมาณและความพึงพอใจ
ผ่านระบบ DMIS
6. ให้คำปรึกษา แก้ปญ
ั หาผ่าน Line
7. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพบางพื้นที่
8. จัดประชุมสังเคราะห์บทเรียนการบูรณาการ
ความร่วมมือ

- ได้เครื่องมือการสำรวจและ
หนังสือสั่งการแจ้งพื้นที่
- ได้ข้อมูลในการจัดสรรเงิน
งบประมาณลงพื้นที่
- พื้นที่รู้วงเงินที่จะได้รับ ใช้เป็น
ข้อมูลวางแผนการจัดอบรม
- มีการจัดอบรมในพื้นที่
มีผู้ผ่านการอบรม
- มีข้อมูลผู้ผ่านการอบรม
และข้อมูลการใช้เงินงบประมาณ
- พื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
- ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบ
ข้อมูลเชิงปริมาณในการพัฒนา
โครงการ
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โครงการ และการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

กศน.

13,072,900 บาท

๑๘

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม
16. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. เสนอคำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการฯ
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. คัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา
6. ดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุน่ ที่ 11
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ บริหาร
จัดการหลักสูตร
- หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 11
- รายงานการประชุม
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
จำนวน 88 คน
- รายชื่อผู้สำเร็จการพัฒนา

สคบศ.

6,312,500 บาท

- รายงานผลการดำเนินโครงการ

๑๙

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม
17. โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
2. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการดำเนินการ
3. โอนจัดสรรงบประมาณให้ ศลยก.
4. ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ จัดโครงการพัฒนาทักษะ
การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ภัยธรรมชาติและ
ภัยต่าง ๆ
5. กิจกรรมที่ ๒ ติดตามผลการจัดโครงการพัฒนา
ทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ภัยธรรมชาติ
และภัยต่าง ๆ ตามแนวทางที่กำหนด][
6. สรุปรายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะ
การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ภัยธรรมชาติและ
ภัยต่าง ๆ
7. ดำเนินกิจกรรมที่ ๓ การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต
ภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการ
- มีโครงการ/คณะทำงาน

สกก.

2,000,000 บาท

- รายงานผลการจัดโครงการ
- รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาทักษะการเอาตัว
รอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ
และภัยต่าง ๆ

๒๐

ด้านองค์การ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

๑8. โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตุลาคม 2563 - กันยายน ๒๕64

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
2. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการดำเนินการ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรภายนอก
หน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการ
- มีโครงการ/คณะทำงาน
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๗๙ คน
จากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร และ
ระดับปฏิบัตสิ ังกัดสำนักงาน
กศน. ในพื้นที่ภาคใต้ และ
วิทยากร จำนวน ๗ คน

กศน.

๘๔๒,๘๕๐ บาท

4. จัดอบรมโดยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
๔.๑ วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการและ
พนักงานราชการ
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในองค์กร (สำนักงาน กศน.)
๔.๓ ความรู้เกีย่ วกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๔ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
๔.๕ คดีปกครองกับการดำเนินการทางวินัย

๒๑

กิจกรรม/ขั้นตอน
5. ประเมินผลโครงการ

6. สรุปรายงานผลการจัดโครงการพัฒนากฎหมาย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงได้ทราบปัญหา และ
แนวทางแก้ไข ป้องกันการ
ร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่
ราชการภายในองค์กร
- รายงานผลการจัดโครงการ
จำนวน ๑ ฉบับ (แบบรายงาน
แบบประเมินสรุปผลการ
ดำเนินการโครงการพร้อม
รูปภาพประกอบ)

๒๒

ด้านองค์การ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

19. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4

กิจกรรม/ขั้นตอน
๑. ร่วมมือจัดอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่วยทหาร (สาระการเรียนรู้วชิ าบังคับ)
๒. ร่วมมือในการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
(สาระการเรียนรู้วิชาบังคับ)
๓. อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดยออกอากาศทาง ETV

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่วยทหาร ได้รับการอบรม
พัฒนาสาระการเรียนรู้วิชาบังคับ
- รายงานผลการดำเนินงานความ
ร่วมมือการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนกับกระทรวงกลาโหม
- ครู กศน. ได้รับการอบรมหลัก
สุตรหลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดย
ออกอากาศทางสถานี ETV

กศน.

300,000 บาท

๒๓

ด้านองค์การ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

20. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มกราคม - กันยายน 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
2. ออกแบบ จัดทำเครื่องมือ/แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
3. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (รายไตรมาส)
4. ติดตามผล ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ (รายไตรมาส)
5. เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายไตรมาส) ต่อสำนักงาน กศน. และ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กศน.

-

- หน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทาง
การรายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม (รายไตรมาส)
ต.ค.
ถึง
ธ.ค.
64

- รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายไตรมาส)

๒๔

ด้านองค์การ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

1. จัดทำร่างโครงการ

- มีร่างโครงการ

2. จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัตโิ ครงการ/
ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัตยิ ืมเงิน/
แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานการดำเนินงาน เช่น การประสาน
วิทยากร
5. ดำเนินการจัดประชุม/ประเมินผลความพึงพอใจ

- โครงการได้รับอนุมัติ

6. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศทก.

118,200 บาท

- หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีธรรมาภิบาลข้อมูล
มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
และบัญชีข้อมูล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- มีสรุปและรายงานผล

๒๕

ด้านองค์การ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

22. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparence Assessment: ITA)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ITA
เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของ สป.
๒. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
3. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
4. แจ้งส่วนราชการในสังกัด สป. จัดทำข้อมูล
รายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานและรายชื่อ
ผู้รับบริการหรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก
ตามจำนวนที่กำหนดส่งให้ ศปท.ศธ.
5. บุคลากรในสังกัด สป.ศธ. ดำเนินการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- คณะทำงานประเมินคุณธรรมฯ
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ศปท.

28,200 บาท

- รายงานการประชุมคณะทำงาน
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
บุคลากรของหน่วยงานและ
รายชื่อผู้รับบริการหรือผูม้ ีส่วน
ได้เสียภายนอกของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- จำนวนบุคลากรในสังกัด สป.ศธ.
ที่ตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
๒๖

กิจกรรม/ขั้นตอน
6. ดำเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ตรวจสอบและอนุมตั ิขอ้ มูล
ในระบบ ITAS
7. สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ผลการตอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระบบ
ITAS
- คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

๒๗

ด้านองค์การ
โครงการ/ กิจกรรม
23. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้เกีย่ วกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
รายละเอียดโดยย่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลผลิต/ความก้าวหน้า
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. แต่งตั้งคณะทำงาน

2. วิเคราะห์หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนา
วินัย

3. สร้างแบบทดสอบก่อน - หลังการอบรม/
แบบประเมินวิทยากร/แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับ
การอบรม/สร้างกรณีตัวอย่าง

- มีคณะทำงานจัดกิจกรรม
เสริมสร้างและพัฒนาวินัย และ
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- หลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) วินัยข้าราชการ
๒) การดำเนินการทางวินัย
๓) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
๕) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
๖) การพิจารณาทางปกครอง
ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ. วิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- มีแบบแบบทดสอบก่อน – หลัง
การอบรม
- มีแบบประเมินวิทยากร
- มีแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
- มีแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับ
การอบรม
- มีกรณีตัวอย่าง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สน.

๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๘

กิจกรรม/ขั้นตอน
4. ออกแบบการอบรม ประสานวิทยากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สถานที่ในการจัดอบรม
พร้อมทั้ง ดำเนินการจัดเตรียมการจัดอบรม
5. ดำเนินการจัดอบรมฯ

6. รายงานผลการจัดอบรมฯ
7. ติดตามผลการจัดอบรมฯ
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ได้รูปแบบการอบรม/วิทยากร/
สถานที่จดั อบรม /ได้รายชื่อผู้เข้า
รับการอบรม
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน
๙๕ คน กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
- มีรายงานผลการจัดโครงการฯ
- ติดตามผลการจัดโครงการฯ ดังนี้
1) ประเมินความมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ภายหลังการอบรม
2) ประเมินความพึงพอใจ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับ
การอบรม
3) สำรวจข้อมูลการดำเนินการ
ทางวินัยของผู้เข้ารับการ
อบรม
- ผลการติดตามโครงการฯ
๑. 1) ผลการประเมินความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของผู้เข้ารับ
การอบรมภายหลังการอบรม
๒.
2) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้า
รับการอบรม
๓. 3) ผลสำรวจข้อมูลการ
ดำเนินการทางวินัย
ของผู้เข้ารับการอบรม

๒๙

ด้านองค์การ
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

24. กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/
ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
2. จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ และ (ร่าง) รายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.4) ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

3. เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ เห็นชอบ
ปรับรูปแบบการประชุมคณะทำงานจัดทำ
รายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) และจัดทำ Google
Form เพื่อให้คณะทำงานตามคำสัง่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2198/2562
ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พิจารณา
(ร่าง) รายงานตามข้อ 2 พร้อมข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี) ผ่านช่องทาง Google Form
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สอ.

-

- (ร่าง) แบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- (ร่าง) รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) ของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- หนังสือเสนอผู้บริหาร
- ผลการพิจารณา (ร่าง)
แบบประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
(ร่าง) รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) ของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๓๐

กิจกรรม/ขั้นตอน
4. แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดำเนินการตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5)
4.2 สำนักอำนวยการ สป. จัดทำรายงาน
ตาม 4.1 และรวบรวมจัดทำรายงาน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.1)
และจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตามแบบ
ปค.4 และแบบ ปค.5) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ตามแบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตอบข้อคำถาม
ติดตาม และประเมินผลรายงานการควบคุม
ภายในของสำนักอำนวยการ สป. และ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จาก
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามข้อ 4.1 และ 4.2 และจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามแบบประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายในของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ แบบ ปค.4และ
แบบ ปค.5 จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- หนังสือเสนอผู้บริหาร
- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- หนังสือส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน
- รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4)
- รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ตามแบบ ปค.5)

๓๑

กิจกรรม/ขั้นตอน
6. รับรายงานการสอบทานประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.6)
จากกลุ่มตรวจสอบภายใน
7. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงาน
การควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.1)
2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5)
8. จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
ประกอบด้วย
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.1)
2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5)
4) รายงานการสอบทานประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.6)
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- รายงานตามแบบ ปค.6
- รายงานการควบคุมภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
1) หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.1)
2) รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3) รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5)
- รายงานการควบคุมภายใน
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย
1) หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.1)
2) รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3) รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
4) รายงานการสอบทาน
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.6)
๓๒

กิจกรรม/ขั้นตอน
9. วิเคราะห์ รวบรวม สรุปผล การจัดทำรายงาน
การควบคุมภายในของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ และสรุปผลรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบปค.4) และรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบปค.5) พร้อม
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- รายงานการควบคุมภายใน
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ 2563
- รายงานการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
- สรุปผลการรวบรวมและจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2563

๓๓

ด้านองค์การ
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

25. กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP))
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต
2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์
ทบทวนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
3. จัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต
4. เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ เห็นชอบ
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
5. แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดำเนินการตามแผนการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
6. ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามแผน
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สอ.

-

- รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต
- แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต
- หนังสือเสนอผู้บริหาร
- แผนการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต
- หนังสือเสนอผู้บริหาร
- หนังสือแจ้งหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต

๓๔

ด้านองค์การ
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

26. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
3. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและแบบ
ประเมินสมรรถนะ
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร

6. ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการพัฒนา
7. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพือ่ จัดทำเครื่องมือ
ติดตามและประเมินผล
8. ดำเนินการติดตามการนำทักษะด้านดิจิทลั
ไปใช้ด้วยระบบออนไลน์
9. ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานการ
ดำเนินโครงการ
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการ
- มีคณะทำงานรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานโครงการในแต่ละ
กิจกรรม
- ได้หลักสูตรในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ความร่วมมือของหน่วยงาน
ในการดำเนินโครงการ
- กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลตามเนื้อหาวิชา
ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน
1,400 คน (35 รุ่น)
- รายงานผลการดำเนินการพัฒนา
และข้อเสนอแนะการดำเนินการ
พัฒนา
- เครื่องมือติดตามและประเมินผล
ผู้ผ่านการพัฒนา
- ผลการนำความรูไ้ ปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- รายงานผลการดำเนินโครงการ

สคบศ.

๑๐,๑๙๗,๒๐๐ บาท

๓๕

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

27. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลากร กศน.
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. เสนอขออนุมัติจัดโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมคณะทำงาน
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย
4. ประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- โครงการได้รับอนุมัติ
- มีคณะทำงาน/มีรายงานการ
ประชุม
- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้
- จำนวนผู้เข้าอบรม 32 คน
- มีผลการสำรวจความพึงพอใจ
- มีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
และสรุปความพึงพอใจ

กศน.

253,000 บาท

๓๖

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

28. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕64

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะวิชาชีพ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
3. ประชุมปฏิบตั ิการให้ความรูเ้ พื่อกำหนด
สมรรถนะและจัดทำโมเดลสมรรถนะ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป.
4. การฝึกอบรมแกนนำจัดทำแบบประเมิน
สมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป.

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์) สป. ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ออนไลน์)
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- มีแผนการดำเนินงาน
- มีผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ในการจัดทำโมเดล
สมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป.
- มีโมเดลสมรรถนะวิชาชีพ
ของตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป.
- มีแบบประเมินสมรรถนะและ
แผนพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)
สังกัด สป. บุคลากรแกนนำ
ได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
นำไปขยายผลเพื่อจัดทำแบบ
ประเมินตนเอง
- ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)
สังกัด สป.ประเมินสมรรถนะ
ตนเอง และจัดทำแผนพัฒนา
วิชาชีพ หรือแผนพัฒนาตนเอง
อย่างเหมาะสม

สคบศ.

795,860 บาท

๓๗

กิจกรรม/ขั้นตอน
6. สรุป วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการ
ประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์
สังกัด สป.
7. การฝึกอบรมกำหนดแนวทางการพัฒนาและ
จัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ สังกัด สป.
8. ดำเนินการพัฒนานำร่องหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สป.
9. ติดตามการนำผลการพัฒนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
10. วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สป.
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ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- มีสรุปรายงานผลการประเมิน
สมรรถนะและแผนพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)
สังกัด สป.
- มีหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
- ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)
สังกัด สป. ได้รับการพัฒนา
ตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ (นำร่อง)
- มีรายงานผลการติดตามการนำ
ผลการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- มีสรุปรายงานผลการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ
ครู และศึกษานิเทศก์ สังกัด สป.

๓๘

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

29. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
ตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕64

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรและออกแบบ
บทเรียน
2. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการ
พัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียน
3. ดำเนินการพัฒนาฯ ตามหลักสูตรผ่านระบบ
ออนไลน์
4. ติดตามผลการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานร่วม
พัฒนาในพื้นที่
5. จัดประชุมสัมมนาวิชาการผลการพัฒนา TED
TALK
6. ประชุมสรุปการติดตามผลการพัฒนาและจัดทำ
รายงานผลการพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า
- หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สคบศ.

3,790,300 บาท

- ผู้เข้ารับการพัฒนา

- สรุปผลการติดตาม

๓๙

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

30. กิจกรรมสร้างสร้างความผูกพัน
ตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕64

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
2. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. จัดทำแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรในสังกัด สป. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
4. เสนอแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรในสังกัด สป. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อผู้บริหาร
5. แจ้งเวียนทุกสำนักในสังกัด สป. ดำเนินการ
จัดทำกิจกรรมตามแผน
6. ติดตามผลการดำเนินงาน
7. สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
และเสนอผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า
- มีคณะทำงานฯ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สอ.

-

- มีรายงานการประชุม
- แผนสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัด สป. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัด สป. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามแผน
- มีผลการดำเนินงานกิจกรรม
ตามแผน
- มีรายงานผลการดำเนินงาน

๔๐

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

31. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕64

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขออนุมัติกิจกรรม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ฯ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก
บุคลากรดีเด่นฯ
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ฯ
5. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ฯ
เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรของหน่วยงานเพื่อเสนอรายชื่อฯ
7. หน่วยงานในสังกัด สป.ส่งรายชื่อบุคลากร
เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น “คนดีศักดิ์ศรี
แห่ง สป.” ประจำปี 2564
8. ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติฯ
ผู้ที่หน่วยงานเสนอชื่อ
- แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทักท้วง
- แจ้งหน่วยงานพิจารณาในกรณีมกี ารทักท้วง
9. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นฯ
10. ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า
- มีกิจกรรมทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิ
- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา คัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นฯ
- มีรายงานการประชุม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศปท.

53,550 บาท

- มีประกาศหลักเกณฑ์ฯ

- มีรายชื่อบุคลากรในสังกัด สป.
ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ

- รายงานการประชุม
- มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๔๑

กิจกรรม/ขั้นตอน
11. แจ้งประกาศฯ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
12. จัดทำหนังสือที่ระลึก และเข็มรางวัล
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
13. จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- มีรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล
- หนังสือที่ระลึก “คนดีศักดิศ์ รี
แห่ง สป.”
- เข็มรางวัล “คนดีศักดิ์ศรี
แห่ง สป.”
- “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
จำนวน 26 คน

๔๒

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

32. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
ตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕64

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
2. ศึกษาวิเคราะห์การกำหนดหลักสูตรการอบรม
3. ขออนุมัติสำนักงาน ก.ค.ศ. ขอความเห็นชอบ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
4. แจ้งเวียนภารกิจ/ข้าราชการในสังกัด
5. รวบรวมข้อมูล รายชือ่ ผู้สมัครเสนอสำนักงาน
ก.ค.ศ.พิจารณา
6. ประสาน และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการให้
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
7. แจ้งภารกิจ/ผู้สมัครรับทราบ
8. ดำเนินการอบรมตามเป้าหมาย
9. ติดตามและรายงานผลการอบรมแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ได้แผนการพัฒนาสมรรถนะและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
- แนวทางการกำหนดหลักสูตรการ
อบรม
- สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ความ
เห็นชอบ
- ข้าราชการในสังกัดรับทราบ
ข้อมูล หลักสูตรที่จะเข้ารับการ
พัฒนา
- ได้กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็น
ต้องได้รับการพัฒนา
- ได้รายชื่อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิให้เข้า
รับการอบรม
- ภารกิจและผูส้ มัครรับการอบรม
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
อบรม
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย
- รายงานผลและติดตามการอบรม
เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

สำนักงาน ก.ค.ศ.

3,165,400 บาท

๔๓

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
รายละเอียดโดยย่อ

33. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)
ตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕64

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมการ
ดำเนินงาน
2. จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
สำนักงาน ก.ค.ศ.
3. เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. อนุมัตกิ ิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.
4. ติดต่อประสานวิทยากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. แจ้งเวียนภารกิจ/ข้าราชการในสังกัด
6. ดำเนินการจัดกิจกรรม
7. ประเมินผลการดำเนินงาน โดยศึกษา
ความพึงพอใจ
8. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม
ต่อสำนักงาน ก.ค.ศ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- แนวทางการจัดกิจกรรมการ
ดำเนินงาน
- ได้แผนดำเนินงานตามโครงการ

สำนักงาน ก.ค.ศ.

2,607,600 บาท

- สำนักงาน ก.ค.ศ. อนุมัติให้จัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สำนักงาน ก.ค.ศ.
- วิทยากร/หน่วยงาน ตอบรับการ
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
สำนักงาน ก.ค.ศ.
- ข้าราชการในสังกัดรับทราบ
ข้อมูล หลักสูตรที่จะเข้ารับการ
พัฒนา
- บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- ผลการศึกษาความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน
ครั้งต่อไป
- หนังสือรายงานผลการ
ดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน
สำนักงาน ก.ค.ศ.

๔๔

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

๔๕

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ด้าน
รัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียน
เพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit bank)

2. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียน
ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G

4. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546
ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

- มีรายงานความต้องการใช้ระบบการสะสมหน่วย - ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
การเรียนรู้ (Needs Assessment)
ดำเนินโครงการ
- มีรูปแบบระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- มี (ร่าง) TOR พัฒนาระบบระบบการสะสมหน่วย
การเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประกอบคำของบประมาณสำหรับ
ดำเนินงาน
- ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. - ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานคัดเลือกการ
ดีเด่น ระดับประเทศ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ
- ร้อยละของเด็กนักเรียน นักศึกษา
- เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทาง
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้รับ
ราษฎร หรือไม่มีสญ
ั ชาติไทย
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและ
ได้รับการออกรหัส G ผ่านระบบ
เสมอภาค และมีการกำหนดรหัสประจำตัว
G กลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เรียนที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G ผ่านระบบ G
กลางของกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบ
G-code) จำนวน 63,705 คน (ร้อยละ 75
ของกลุ่มเป้าหมาย 84,971 คน)
๔. มีการจัดสอบเทียบความรู้อสิ ลามศึกษา
- ระดับความสำเร็จของการจัด
ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนผู้เข้าสอบ
ดำเนินการสอบเทียบความรู้
ไม่น้อยกว่า 150 คน
อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลาม
๕. ผู้สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รบั ใบรับรองสอบเทียบ ศึกษา พ.ศ. 2546 ประจำปี
ความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา งบประมาณ 2564
พ.ศ. 2546

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 85

กศน.

ระดับ 5

กศน.

ร้อยละ 75

สบศ.

ระดับ ๕

ศธภ.7
(ศูนย์พัฒนา
อิสลามศึกษา)

๔๖

ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ผลผลิต
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ
100 คน รวมเป็น 1,000 คน

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ จำนวน
1,797,417 คน

7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง - ความสำเร็จของการดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ประเทศเพื่อความมั่นคง
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ
เพื่อความมั่นคง
8. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาท
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

- ทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ (เฉพาะผู้ที่ยื่น

9. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

- ความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนา

ขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาและมีหลักฐาน
ครบถ้วน)
เยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

10. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

11. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)

- ครูโรงเรียนเอกชนสามารถนำหลักสูตร
วิทยาการคำนวณ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
จำนวน 1 เล่ม

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อม
- ร้อยละความพึงพอใจนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์
- ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ประเทศเพื่อความมั่นคง
- ร้อยละของทายาทผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบฯ (เฉพาะผู้ที่ยื่นขอรับ
เงินอุดหนุนการศึกษาและมี
หลักฐานครบถ้วน)
- ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน
ด้วยกิจกรรมลูกเสือ

ร้อยละ 85

สกก.

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนที่
ได้รับการพัฒนาสามารถนำองค์
ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ
(Coding) ไปใช้จัดการเรียนการ
สอนได้

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

สกก.

ร้อยละ 100

ศปบ.จชต.

ร้อยละ 100

ศปบ.จชต.

ร้อยละ 100

ศปบ.จชต.

ระดับ 5

สนย.

ร้อยละ 85

สช.

๔๗

ด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

12. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการ - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน
เรียนรู้ทมี่ ีมาตรฐาน
925 คน มีทักษะด้านการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย
- มีแนวทางการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน
- ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
และสมพระเกียรติ
13. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
- วิทยากรแกนนำ ครู ก. และบุคลากรในสังกัด
สำนักงาน กศน. เข้ารับการอบรมในโครงการ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 154 คน
- ประชาชนได้เข้ารับการอบรมในโครงการ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 185,600 คน

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ กศน. ออนไลน์

15. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้รบั บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ร้อยละของบุคลากร/วิทยากร
แกนนำครู ก. ที่ผ่านการอบรม
- ร้อยละของประชาชนผ่านการ
อบรมจากโครงการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมโครงการศูนย์ดิจิทลั
ชุมชน
- แนวทางการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ อ อนไลน์ - ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ภาคภาษาไทย/
ดำเนินโครงการ
ภาษาอังกฤษ)
- ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสามารถร่ ว มจั ด กระบวนการ
เรียนรู้ออนไลน์ได้
- กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายพิ เ ศษ
สามารถเข้าถึงการบริการการศึกษาได้
- ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์ ได้
- ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง
- ระดับความสำเร็จในการ
จำนวน 252 รุ่น 5,040 คน
ดำเนินงานความร่วมมือการผลิต
- ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 420 ชั่วโมง
ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
จำนวน 40 รุ่น 800 คน

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

กศน.

ร้อยละ 80

กศน.

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

กศน.

ระดับ 5

กศน.

๔๘

ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
16. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11

17. โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต
จากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

ด้านองค์การ

18. โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต

ผลผลิต
- หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 11
- ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา
จำนวน 88 คน
- คู่มือดำเนินโครงการ
- คู่มือหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวง ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11
- คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)
และรายงานการศึกษากลุ่ม (GP)
- คู่มือกระบวนการ IDP
- คู่มือการติดตามและประเมินผล
- ผู้สำเร็จการพัฒนาตามหลักสูตร
- รายงานผลการดำเนินโครงการ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 รุ่น
รุ่นละ 100 คน รวมเป็น 1,000 คน
- เอกสารการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
ทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัย
ธรรมชาติและภัยต่าง ๆ จำนวน 1 เรื่อง
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๙ คน ได้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัตสิ ังกัด
สำนักงาน กศน. ในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับความรู้
ความเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องใน
การปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทฑิภาพ
รวมถึงได้ทราบปัญหา และแนวทางแก้ไข
ป้องกันการร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ราชการ
ภายในองค์กร

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้า
รับการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11

ร้อยละ 80

สคบศ.

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11

ร้อยละ 85

- ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต
จากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

ร้อยละ 85

สกก.

- ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้ารับ
การอบรม

ร้อยละ ๙๐

กศน.

๔๙

ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
19. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

20. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลผลิต
- ครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารได้รับ
การอบรมพัฒนาสาระวิชาบังคับ
- ครู กศน. ได้รับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตร
การส่งเสริมการรูห้ นังสือไทย พุทธศักราช
๒๕๕๗
-รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนกับกระทรวงกลาโหม
- รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายไตรมาส)

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด
- ร้อยละของครูที่ผา่ นการอบรม
สาระวิชาบังคับ และหลักสูตร
การส่งเสริมการรูห้ นังสือไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๗

- ระดับความสำเร็จในการติดตาม
ผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- ระดับความสำเร็จในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิ
บาลข้อมูล (Data Governance)
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาล - ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
ข้อมูล (Data Governance) แนวนโยบายและแนว
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชี
- แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูล (Data Catalog)
ข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
- คะแนนของการประเมินคุณธรรมและความ
- ร้อยละของการประเมินคุณธรรม
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และความโปร่งใสในการ
Transparence Assessment: ITA) ของสำนักงาน
(Integrity and Transparency Assessment:
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(Integrity and Transparency
พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Assessment: ITA)
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ ๘๐

กศน.

ระดับ 5

กศน.

ระดับ 5

ศทก.

ร้อยละ ๘5

ศปท.

๕๐

ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
23. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

24. กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ของ สป.

25. กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(BCP))
26. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลผลิต

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

- ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าทีร่ าชการภายหลัง - ระดั บ ความสำเร็จของการอบรม
การอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
- ผู้เข้ารับการอบรมประพฤติตนเป็นผู้มีวินัยและ
วินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกั บ
ไม่กระทำผิดวินยั
กฎหมาย ประจำปี งบประมาณ
- ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อการ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการ
อบรม
- รายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
- ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ของรัฐ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัด
รายงานการควบคุมภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ศึกษาธิการ
ภายใน (แบบ ปค.1)
2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5)
4) รายงานการสอบทานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.6)
- แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
- ระดับความสำเร็จของแผนการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
- ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
- คู่มือหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
- ผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 1,400 คน
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
- รายงานผลโครงการ
ดำเนินโครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระดับ 5

สน.

ระดับ 5

สอ.

ระดับ ๕

สอ.

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

สคบศ.

๕๑

ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม
27. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต บุคลากร กศน.

ผลผลิต

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน มีความรู้
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
และตระหนักใส่ใจในเรื่องสุขภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี
การอบรม
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
28. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ ครู - ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ร้อยละของข้าราชการครู และ
และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. มีแผนพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้อยละ 100
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. ที่ผ่าน
- ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการ
การพัฒนาตามหลักสูตร สามารถ
เข้าร่วมการพัฒนาตามหลักสูตร
นำผลการพัฒนาไปใช้ในการ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงาน
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 150 คน
29. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน
- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนา ทักษะ
4,500 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ที่ 21
สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนาที่มีต่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
30. กิจกรรมสร้างความผูกพัน
- ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ แผนสร้าง
- ร้อยละความพึงพอใจ
ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
ของบุคลากรที่มีต่อแผน
สังกัด สป.
สร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัด สป.
31. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
- บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
- ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรม
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ
ศึกษาธิการ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๖4
ให้เป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.”
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

กศน.

ร้อยละ 80

สคบศ.

ร้อยละ 80

สคบศ.

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ 85

สอ.

ร้อยละ 85

ศปท.

๕๒

ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
32. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
สำนักงาน ก.ค.ศ.
33. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน
ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริม
การมีสุขภาพดี)

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ข้าราชการได้รับการพัฒนา จำนวน 243 คน

- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมตาม
เกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ 85

ก.ค.ศ.

- ข้าราชการและบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้รับการพัฒนา จำนวน 310 คน

- ระดับความสำเร็จของการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.
(กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)

ระดับ 5

ก.ค.ศ.

ผลผลิต

๕๓

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วดั ของโครงการ/ กิจกรรม
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

๕๔

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564
๑. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit bank)
๑.๑ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

2. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2.๑ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ขออนุมัติโครงการ
๒
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ
๓
จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ
๔
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ
๕
จัดพิธีมอบรางวัลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
3.๑ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการออกรหัส G ผ่านระบบ G กลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ร้อยละ 45
ร้อยละ 55
ร้อยละ 65
ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
4. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564
4.๑ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ขออนุมัติโครงการ
๒
จัดทำประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบเทียบ
๓
จัดทำเครื่องมือวัดผลสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
๔
ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา /ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ/จัดทำใบรับรองผลสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา
๕
สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร
๕๕

5. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.๑ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
5.2 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๑ คะแนน
๒ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70

๓ คะแนน
ร้อยละ 75

6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
6.1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

๔ คะแนน
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

๔ คะแนน
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง
7.1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

๕ คะแนน
ร้อยละ 100

8. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ (เฉพาะผู้ที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาและมีหลักฐานครบถ้วน)
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95

๕ คะแนน
ร้อยละ 100

9. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
9.1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 100

๔ คะแนน
ร้อยละ 90

๕๖

10. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ขออนุมัติโครงการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๒
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
๓
จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
๔
ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ
๕
สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
11. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
11.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
12. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
12.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของบุคลากร/วิทยากรแกนนำครู ก. ที่ผ่านการอบรม
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
12.2 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
12.3 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์
13.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75

๔ คะแนน
ร้อยละ ๗๕

๕ คะแนน
ร้อยละ ๘๐

๔ คะแนน
ร้อยละ 90

๕ คะแนน
ร้อยละ 100

๔ คะแนน
ร้อยละ 90

๕ คะแนน
ร้อยละ 100

๔ คะแนน
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

๔ คะแนน
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 85
๕๗

14. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
14.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ (Coding) ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
15. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
15.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีแผนปฏิบัติการฝึกอบรม
2
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
3
ร้อยละ 72 ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สามารถนำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4
ร้อยละ 74 ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สามารถนำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
5
ร้อยละ 76 ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สามารถนำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
16. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11
16.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
16.๒ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 80
๕ คะแนน
ร้อยละ 85

17. โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ
17.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

๕๘

๑8. โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๑8.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรม
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
น้อยกว่า ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

๕ คะแนน
ร้อยละ 90

19. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
19.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมสาระวิชาบังคับและหลักสูตรการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕

๕ คะแนน
ร้อยละ ๘๐

20. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2
ออกแบบ จัดทำเครื่องมือ/แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3
จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (รายไตรมาส)
4
ติดตามผล ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ (รายไตรมาส)
5
เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายไตรมาส) ต่อสำนักงาน กศน. และสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
21.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ขออนุมัติโครงการ
2
ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
3
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
4
ประเมินผลการดำเนินโครงการ
5
สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร
๕๙

22. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparence Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ร้อยละ 0 – 64.99
ร้อยละ 65 – 74.99
ร้อยละ 75 – 84.99
ร้อยละ 85 – 94.99
ร้อยละ 95 - 100
23. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จของการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
อนุมัติโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเตรียมการจัดอบรม
๒
ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓
รายงานผลการจัดอบรมเสนอผู้บริหารทราบ และติดตามผลการอบรม
๔
- ผู้ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมถูกดำเนินการทางวินัยไม่เกินร้อยละ ๕
- ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕
๕
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่มีผู้เข้ารับการอบรมถูกดำเนินการทางวินัย
- ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐

๖๐

24. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของ สป.
24.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑
๒

- ศึกษา วิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ (ร่าง) รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ เห็นชอบปรับรูปแบบการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และจัดทำ Google ฟอร์ม เพื่อให้คณะทำงานฯ
พิจารณา (ร่าง) พร้อมข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตอบข้อคำถาม และประเมินผลรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบ ปค.5 จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
- จัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
- วิเคราะห์ รวบรวม สรุปผล การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสรุปผลรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.5) พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

๓
๔
๕

25. กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP))
25.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
๒
จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
๓
จัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
๔
เสนอแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามแผน
๕
ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
๖๑

26. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
26.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
26.2 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
27. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลากร กศน.
27.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75

๔ คะแนน
ร้อยละ ๗๕

๕ คะแนน
ร้อยละ ๘๐

๔ คะแนน
ร้อยละ ๘๐

๕ คะแนน
ร้อยละ ๘๕

๔ คะแนน
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

28. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
๒8.๒ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาตามหลักสูตร
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
๒8.3 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

๖๒

29. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
29.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 65
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
29.2 ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
30. กิจกรรมสร้างความผูกพัน
30.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป.
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 80
๕ คะแนน
ร้อยละ 85
๕ คะแนน
ร้อยละ 85

31. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น“คนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
31.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

32. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
32.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75

๕ คะแนน
ร้อยละ 85

๔ คะแนน
ร้อยละ 80

33. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)
33.๑ ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสำเร็จของการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
จัดทำแผนเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
๒
ขออนุมัติโครงการ
๓
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย
๔
ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Pre-test และ Post-test)
๕
สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร
๖๓

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

๖๔

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการ
การดำเนิ น การโดยการส่ งเสริ ม การนำเทคโนโลยี ม าช่ ว ยจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
เทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา การส่งเสริมและประสานแผนการจัดการศึกษาร่วมกับกับภาคี
แห่งชาติ (Credit bank)
เครือข่ายเพื่อร่วมจัดและพัฒ นาการจัด การศึกษา และประชาสัมพันธ์การจัด การศึกษารูปแบบที่เอื้ อต่อ
การศึกษาตลอดชีวิต
2. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุน
ดำเนิ นการคั ดเลื อกบุ ค ลากร/หน่ว ยงาน/สถานศึ กษา/เครือ ข่าย ตั้ งแต่ ระดับ ภู มิภ าคจนถึ ง
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ผู้มีผลงาน
ดีเด่นในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา
ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลข
ราษฎรหรือไม่มีสั ญ ชาติไทย ให้ ได้รับการกำหนดรหั ส G กลาง ของกระทรวงศึ กษาธิการ และผลั กดัน
ประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
ให้นักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค
4. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตร
กำหนดเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ ที่ส อบผ่ านที่ จะได้รับใบรับรองผลสอบเทียบความรู้อิส ลามศึกษา
อิสลามศึกษา 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่สามารถเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบ จะต้องได้รับคะแนนเกณฑ์ผลสอบเทียบความรู้ อิสลามศึกษา
ที่ดำเนิน การสอบเที ยบตาม 8 วิช า ตามกลุ่ ม สาระการเรียนรู้ของหลั กสู ตรอิส ลามศึก ษา พุท ธศักราช
๒๕๔๖ และต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้
๑. กลุ่มสาระศาสนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๒. กลุ่มสาระสังคม และจริยธรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓. กลุ่มสาระภาษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
5. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
จัดทำคู่มือการจัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้กับนักเรียน เพื่อพัฒ นานักเรียน นักศึกษาให้มีเจตคติ และเกิดจิตสำนึกที่ดีมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
ตลอดจนร่วมมื อกันในการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม โดยรู้ จักการพั ฒ นาและรักษา
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชน
๖๕

โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ประเทศเพื่อความมั่นคง

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
ลู กเสื อ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู้ บ ำเพ็ ญ ประโยชน์ นั กศึ ก ษาวิช าทหาร ข้ าราชการ/บุ ค ลากร
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในชุมชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต และเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การทำความ
สะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ในวัดราชาธิวาส และวัดดงมูลเหล็ก ถนนเลียบคลองผดุ งกรุงเกษม ชุมชน
วัดดงมูลเหล็ก และชุมชนวัดโพธิ์เรียง และเก็บวัชพืช สิ่งปฏิกูลในคลองผดุงกรุงเกษม และคลองทรงเทวดา
ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดี ขัดเกลาทางด้านจิตใจใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน ตลอดจนมีจิตสาธารณะ และช่วยเหลือผู้อื่น
กิจกรรมที่ 1 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการจั ดทำฐานข้อมู ลสารสนเทศนั กเรี ยน นั กศึกษาในพื้ น ที่ จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อจัดทำกรอบ
ในการจัดเก็บข้อมูลจากฐานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และ
ครู ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ ไปศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ และข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และครู
ชาวต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ฐานข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์
อํานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูน ย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร สำนั กงานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฐาน เพื่ อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระยะเวลาดำเนินการจำนวน
5 วัน มีกลุ่ มเป้ าหมาย คือ ผู้ รับผิ ดชอบงานด้านการศึกษาระหว่างประเทศและงานทะเบียนนักศึกษา
จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จากหน่วยงานจำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
จัด อบรมให้ ค วามรู้แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ รับ ทราบข้อ มู ล
ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาต่อ การเรียนรู้การใช้ชีวิ ตร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ การดูแล ติดตามให้คำปรึกษาในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถสำเร็ จ การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและสามารถประกอบอาชี พ ได้ ในอนาคต โดยวิ ท ยากร
จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันอุดมศึกษา สถานกงสุลใหญ่ ประเทศอินโดนีเซีย ศูนย์ อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศิษย์เก่าจากประเทศต่างๆ มีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย
๖๖

โครงการ/กิจกรรม

8. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
1. การยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ และการดำเนิน
ชีวิตในต่างประเทศในสถานการณ์ Covid-19
2. ขัน้ ตอนและวิธีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
3. การสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศ ระบบการศึ ก ษาในต่ า งประเทศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
4. สภาพสังคม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ทักษะชีวิต ทักษะในการ
แก้ปัญหาในต่างประเทศ แนะแนวเรียนวิชาสามัญควบคู่ศาสนาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดศูนย์บริการ
ในต่างประเทศ โดยระยะเวลาดำเนินการจำนวน 1 วัน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีแผนและความประสงค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
จัดอบรมให้ ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ ปกครองในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ได้รับทราบขั้นตอนที่จำเป็นในการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิ
การศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศทำให้ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศที่ต้องการเทียบ
วุฒิ การศึกษาหรือเทียบโอนรายวิชา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอก
เพื่ อนำมาเป็ น หลั ก ฐานในการศึ ก ษาภายในประเทศหรือ นำมาเป็ น หลั ก ฐานในการประกอบอาชี พ ได้
โดยวิทยากรจาก สพฐ. สป.อว. และคณะวิทยากรอิสลามศึกษา มอ.วิทยาเขตปัตตานี มีหัวข้อการบรรยาย
ประกอบด้วย
1. แนวปฏิบัติในการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากต่างประเทศ
2. แนวปฏิบัติในการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
3. แนวปฏิ บั ติ การเที ย บโอนรายวิ ช าในระดั บ อุด มศึ ก ษาจากต่ างประเทศเพื่ อ เข้าศึ ก ษาต่ อ
ในประเทศ และกรณี ศึ กษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 โดยระยะเวลา
ดำเนินการจำนวน 1 วัน มี กลุ่มเป้าหมาย คือ กเรี ยน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
การดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ เพื่อนำเสนอ
คณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ และคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่องฯ ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการพิจารณา อนุมัติ จัดสรรทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
๖๗

โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

10. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

11. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒ นาเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการส่ง เสริมให้เยาวชนมี
ความรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม จิ ต อาสา มี วิ นั ย และสร้ า งค่ า นิ ย มรู้ เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และพัฒนาเยาวชนในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยดำเนินกิจกรรม
ดั ง นี้ งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมบำเพ็ ญ ประโยชน์ จิ ต อาสา
ในสถานศึกษาบำเพ็ญประโยชน์โดยใช้กระบวนการลูกเสือจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีนิสั ยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะชั้นสูงต่อไป
กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ การติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม โดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมในการดำเนินโครงการ ดังนี้
1. กลุ่มกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
2. กลุ่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์
3. กลุ่มกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
4. กลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อมุ่งปลูกฝังและสร้างและสร้างความตระหนักรู้ถึงความถึง ความสำคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการเสริมสร้างความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยบูรณาการร่วมกับมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นภาษาคอมพิ ว เตอร์ (Coding) เป็ น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อพัฒ นาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ส าระเทคโนโลยี( วิทยาการคำนวณ) และภาษาคอมพิว เตอร์
(Coding) รวมถึงนำความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั กเรียนเพื่ อยกระดับ การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะต่างๆ ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผลเข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
ทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

๖๘

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน. ออนไลน์

4. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน
2. จัดทำมาตรฐานห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.
3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และ
ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ (ทุกประเภท)
ดำเนินการอบรมวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลให้ทราบถึงเทคนิคการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
เพือ่ สร้างโอกาสในการมีงานทำของประชาชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชนและ
อบรมขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ให้มที ักษะการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสในการมีงาน
ทำสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางเผยแพร่และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของตนเองและชุมชน
1. ส่งเสริมและประสานงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์ สำหรับหน่วยบริการ
การศึกษาทางไกล (ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)
2. ส่งเสริมและประสานแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ กับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์
3. ประชาสัมพันธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ ของสถาบันการศึกษาทางไกล และภาคี
เครือข่าย
ดำเนินการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการบูรณาการความร่วมมือการ
ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 70 ชั่วโมง และหลักสูตร 420 ชั่วโมง ดังนี้
1. ด้านบทบาทหน้าที่ ให้ กศน. มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตร และอำนวยความสะดวก
หน่ว ยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข สนับ สนุน วิทยากร ครุภัณ ฑ์ สถานที่ฝึ ก ปฏิบั ติ อปท. สนั บสนุ น
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ (ถ้ามี) ส่วนสถานที่การจัดอบรม ให้ทั้ง 3 หน่วยงานพิจารณาจากความพร้อมของตนเอง
2. พื้นที่ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมได้ ต้องมีองค์ประกอบความพร้อมหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ มีกลุ่มเป้าหมาย
มีความพร้อมของ กศน.อำเภอ/เขต มีความพร้อมของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
และองค์ประกอบเสริม 1 เรื่อง คือ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าอบรม จัดพาหนะรับส่งในการฝึกปฏิบัติในชุมชน ช่วยหากลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
3. การออกวุ ฒิ บั ต รผู้ ผ่ านการอบรม กำหนดให้ มี ก ารลงนามร่ ว มกั น ระหว่ าง อย่ า งน้ อ ย
4 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และสามารถเพิ่มชื่อผู้ลงนามในวุฒิบัตรได้ตามสภาพจริง เช่น นายอำเภอ นายก
อปท. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๖๙

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 11

6. โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัย
ธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนานักบริหารระดับสูง เพื่อ
1. ให้ เป็ น ผู้ น ำที่ วิ สั ย ทั ศ น์ มี ส มรรถนะ มี ค วามสามารถสู ง ในการกำหนดและขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีทักษะทางความคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
3. ให้เป็นนักบริหารที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
4. ให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5. ให้เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
เป็นการฝึกอบรมเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดวิธีการเอาตัวรอดให้กับ
นักเรียนนักศึกษาในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ รอบตัวเราที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดในภาวะ
วิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๗๐

นโยบายด้านองค์การ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ให้ ความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ที่ มี ค วามไม่ เข้ าใจ หรือ เกิ ด ช่ อ งทางให้ ก ระทำผิ ด จึ งต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบควบคุ ม หรื อป้ องกั น ก่อ นการ
ปราบปรามภายในที่เข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายประเทศ
ในการป้องกันการทุจริต และเพื่อให้บุคลากรทุกระดับภายในองค์ตระหนักและควบคุมการดำเนินการ
ภายในให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผล โดยจัดอบรมบรรยายพิเศษในหั ว ข้อ วินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการและพนักงานราชการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร (สำนักงาน กศน.) ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญ ญั ติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน คดีปกครองกับการดำเนินการทางวินัย
2. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
การพั ฒ นาให้ ค วามรู้ สร้ า งความเข้ า ใจ เทคนิ ค วิ ธี ก าร ให้ แ ก่ ค รู ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ ส ามารถจั ด กระบวนการเรีย นรู้ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม เป้ าหมาย ครู
การศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ที่จัดการเรียนการสอนสาระวิชาบังคับ และครู กศน. ซึ่งจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน กศน.
3. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
เป็นการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุท ธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และกำหนดแนวทางหรือวิธีการ
ของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารรับทราบ หรือ
สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในทุกไตรมาส
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล (Data Governance) แนวนโยบายและ
(Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคลและบัญ ชีข้อมู ล (Data Catalog) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data Catalog) (Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data
Catalog)
5. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้ หน่วยงานให้
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการ
Transparence Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัด
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการและประชาชน
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๗๑

โครงการ/กิจกรรม
6. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดขึ้น ภายใต้มาตรา ๘๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้ องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บั งคั บ บั ญ ชากระทำผิ ด วิ นั ย ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.พ. กำหนด และมาตรา ๙๕ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกั นมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
การอบรมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ตลอดจน
การดำเนิ น การทางวิ นั ย การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายการปฏิ บั ติ ร าชการและการให้ ค วามรู้ แ ละ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการศึกษา ความรู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติดกับการกระทำ
ผิดวินัย รวมถึง ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประพฤติตนเป็นผู้มีวินัยและไม่กระทำ
ผิดวินัย นอกจากการจัดอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีการติดตามผลโครงการภายหลังการอบรม โดยประเมินความ
พึงพอใจผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องความเหมาะสมของหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจที่ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับการอบรม รวมถึง การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ว่าการอบรม มีส่วนในการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของผู้ เข้ ารับ การอบรมมากน้ อ ยเพี ย งใด อี ก ทั้ ง เพื่ อ ประเมิ น การ
ดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ด่ วนมาก ที่ กค
0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยการจัดทำรายงานการควบคุมภายในเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวม ประกอบด้วย
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
๗๒

โครงการ/กิจกรรม
8. กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP))

9. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
เตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต ด้วยการทบทวนปรับปรุง
แผนดำเนินธุรกิ จอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริห ารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity
Plan : BCP) เพื่อให้ กระบวนงานของหน่วยงานสามารถดำเนินการต่ อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ หยุดชะงัก
ให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีและประโยชน์สุข
ของประชาชน
เป็ นการพั ฒ นาหลั กสู ตรการพั ฒ นาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลของบุ คลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,400 คน มีการติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ดำเนินการโครงการ

๗๓

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
บุคลากร กศน.

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพในศตวรรษที่ 21
4. กิจกรรมสร้างความผูกพัน

5. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรี
แห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อให้มีสุ ขภาวะทางกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็ งแรงและ
จิตใจที่แข็งแกร่งมีแนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อลดภาวะเครียดรู้จักวิธีผ่อนคลาย
กับงานในความรับผิดชอบรวมทั้ งผู้ร่วมงานได้นำความรู้ และแนวทางจากการฝึกปฏิบัติจากการฝึกอบรม
มาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยส่งผลให้องค์กรประสบผลสำเร็จในผลลัพธ์ของงานและจะบังเกิดผลดีช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาพยาบาลขององค์กรอีกด้วย
จัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์)
สั งกั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ ทุ ก คนมี แ ผนในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกับทั กษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาฯ สามารถนำผล
การพัฒนาไปใช้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
พัฒ นารูป แบบการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษโดยใช้ ดิจิทั ล แพลตฟอร์ม ที่เอื้อต่ อการพั ฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษและส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวง
ศึกษาธิการในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้า นอาชีพในศตวรรษที่ 21 ให้มีความพร้อม
มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
การจั ด ทำแผนสร้ างความผู ก พั น และความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรในสั งกั ด สำนั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยให้หน่วยงานในสังกัด สป. นำไปดำเนินการ
ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการให้เกิดความผาสุก สร้างขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานโดยพิจารณาจากบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการเพื่ อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้ บุคลากรในสั งกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่ น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” เพื่อเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่ผู้อื่น
ดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมและส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.
ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ตรงกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านศักยภาพและคุณสมบัติของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๗๔

โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
(กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
ดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสำนั ก งาน ก.ค.ศ. มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทำงาน สร้าง
กำลังใจและความสามัคคีบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ส่งผลให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

๗๕

รอบ 9 เดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ส่วนราชการ ............................................................................
นโยบายด้าน......................................................................
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายงานความก้าวหน้ารอบ ๙ เดือน
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ......
 ดำเนินการอยู่ในระดับ......................
 กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ .....................................................ผู้รายงาน
(........................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที่ ................................................................
โทรศัพท์...........................................................
หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 หรือทาง E-mail : psdgmoe.3@sueksa.go.th
๗๖

รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และแนวทางในการพัฒนางาน
ส่วนราชการ...............................................................................
นโยบายด้าน..................................................................................
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมที่สำคัญ
บทเรียนที่ได้รับ/แนวทางในการพัฒนางาน
ผลการดำเนินงาน
บทเรียนที่ได้รับ
๑. วัดความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ประเมินจากกิจกรรมการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) /วัดผลสัมฤทธิ์ของ
งานตาม KPI
๒.วัดร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินการ
(ในกรณีที่โครงการ/กิจกรรมมีการประเมินผลมากกว่า ๑ วิธกี ารประเมิน)

กิจกรรมที่สำคัญ

แนวทางในการพัฒนางาน

ลงชื่อ .....................................................ผู้ร ายงาน
(........................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที่ ................................................................
โทรศัพท์...........................................................
หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 หรือทาง E-mail : psdgmoe.3@sueksa.go.th
๗๗

รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
โครงการ/กิจกรรม
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการ
เทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (Credit bank)
2. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลข
ประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
4. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564
5. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ประเทศเพื่อความมั่นคง
8. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
10. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

ผู้รับผิดชอบ
นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

086 9073493

Pattana_nfedc@nfe.go.th

นายกิตติพงศ์ จันทวงศ์
นางหทัยทิพย์ มณีรตั น์
นางสาวมาลินี มีสำราญ
นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์
นางสาวไอริณ เลาห์ภูติ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

086 3026742
084 1056566
089 2723089
062 2436259
091 8829971

Sorawut74@yahoo.com
opdjob@hotmail.com

นายมูฮำหมัดรุสลัน กาเดร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

086 7495195

lun.reo12@gmail.com

นายปัญญา ศรีสำราญ
นางณัฏฐมณกาญจน์ หรุ่นพานิช
นางสาวสรัญญา เรืองสมบูรณ์
นางกนกวรรณ นิ่มเจริญ
นายอนุพงศ์ บุสทิพย์
นางสาวอิบตีซัม อิแอ
นางสาวอานีตา โส๊ะแห
นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ
นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ
นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ
นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์
นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ
นายชัยชาญ ช่วยโพธิกลาง
นายณัฐพัชร์ เพชร์ดไี กรกุล
นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ
นางสาวสุทาทิพย์ ชาญณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนฯ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

02 6286401
02 6286365
096 6826999
091 9838370
097 9354553
098 0933189
086 9405515
098 0933189
062 2042041
098 0933189
092 2606033
082 4899666
098 2574994
083 0981019

dithanan@gmail.com
laopooti.airin@gmail.com

pookkapikka2011@hotmail.com
edu.chance2@gmail.com

Ratchda17@hotmail.com
Lksit007@gmail.com
bps.2020@sueksa.co.th
bnatthaphat@sueksa.co.th
yaowapa@opec.go.th
nok_sutha_4@hotmail.com
๗๘

โครงการ/กิจกรรม
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. โครงการศูนย์ดจิ ิทัลชุมชน
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน. ออนไลน์
4. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 11
7. โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัย
ธรรมชาติและภัยต่าง ๆ
ด้านองค์การ
1. โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
5. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparence Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายประยุทธ หลักคำ
นายอุดมศักดิ์ บุญก่อ
นางศันสนีย์ ทาร่อน
นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย
นางณัฐกฤตา พึ่งสุข
นางสาวจุไรรัตน์ โพธิลักษณ์

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล

081 8322339

Prayut1961@gmail.com

02 2802924
065 1231995

udomsak@nfe.go.th
sanny666@nfe.go.th
pimchai@dei.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

081 8046171

Sorkorpor_nfedc@nfe.go.th

087 4095662

jurairat2708@gmail.com

นายปัญญา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนฯ
นางณัฏฐมณกาญจน์ หรุ่นพานิช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

02 6286401

นางมณฑา อยู่หลำ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติ
การ
นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
นางสุนีย์ เพชรสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัชชารีย์ โรจน์บุญยฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางชลิดา บุญขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

085 0633643
086 9073493

Pattana_nfedc@nfe.go.th

02 2815436

evaluation@nfe.go.th

02 2828284
02 2828289

kannikaru@sueksa.go.th
chalida_b@hotmail.com

นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสกลพงศ์ มุ่ยบง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 6286162

acc.moe.go.th@gmail.com

นางสาวจุฬาภรณ์ ธรรมรักษ์
นางสาวพัชรินทร์ หงษ์อินทร์
นางสาวรัตนอุบล ภู่สุวรรณ

๐๘๓ ๕๕๓๙๕๔๒
081 1335299
๐๘๔ ๙๑๘๕๓๑๒

CHULAPORN THAMMARUX @gmail.com

นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นิติกรปฏิบตั ิการ

p.hongin99@gmail.com
Rattanaubon@gmail.con
๗๙

โครงการ/กิจกรรม
7. กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.
8. กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP))
9. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
บุคลากร กศน.
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
4. กิจกรรมสร้างความผูกพัน
5. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรี
แห่งสป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ.
(กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี)

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางมุนินทร์รัตน์ เอี่ยมกำแหง
นางสาวสุคนธ์ธาร แซ่ฉิม
นางสาวญาณิศ ศรีมาวิน
นางนภาพร หัสไทรทอง
นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
พนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ครูผู้ช่วย

นางมณฑา อยู่หลำ
นางสาวสุชานันท์ อ้อหิรัญ
นางจิรัฐ อนุเชิงชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ 085 0633643
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02 2815251
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
081 7593407

buatong_nice@hotmail.com

นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

094 6460289

tupo2555@gmail.com

02 6286175
02 6286162
ภายใน 4071
02 2802837
08 52521927
02 2802837
085 2521927

personal.ops.moe@gmail.com
acc.moe.go.th@gmail.com

นายอนุทิน คำคม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต. ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

084 3618812
085 7857993
081 2975001
086 6774325
086 8753137

e-mail
muninrat.iam@gmail.com
sukontan581@gmai.com
nananapa02@gmail.com
anansak.sa@gmail.com

yarinda_151@hotmail.com
yarinda_151@hotmail.com
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ทีป่ รึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขวัญเดช)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงาน
คณะทำงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๓. ด้านองค์การ คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักนิติการ สำนักอำนวยการ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และสำนักงาน ก.ค.ศ.
รูปเล่ม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
ชั้น ๓ อาคารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐7 - 9
www.psdg.moe.go.th
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