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คานา
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานของรัฐเป็นอย่างมาก ทั้งยังเร่งรัดให้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ระบบราชการมีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของ
ประชาชน ในการนี้คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 มีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ
และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
อานาจหน้าที่ก ากั บดูแ ลให้ อ งค์ กรภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสานักงานฯ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์
มาตรการ โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และยุทธศาสตร์ว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555 เพื่อให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต
ยุติ ธรรมให้ แก่ บุ คลากรในองค์ กร เป็ นการสร้ างภู มิ คุ้ มกั นให้ บุ คลากรมีวิ ถี ชี วิตที่ เป็ นแบบอย่ างของ
ราชการใสสะอาด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
เลขาธิการสภาการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ และค่านิยมเพื่อความสาเร็จไว้ ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์
 ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เป็ น ผู้ น าด้ า นนโยบายการศึ ก ษา ระดั บ
ประชาคมอาเซียน เพื่อ ให้คนไทยได้เ รียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุ ณภาพ ภายในปี
2561

1.2 พันธกิจ
 พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน
 ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

1.3 ยุทธศาสตร์
 พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปสู่การปฏิบัติ
 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
 เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน

1.4 เป้าประสงค์
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ
 องค์ความรู้ที่ได้มีการนาไปใช้ในการพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
 บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
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1.5 ค่านิยมหลัก

ค่านิยม
“ CHAMPS ”
รวมพลังเชิงรุก
(Collaboration)

การทางานในเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

สร้างสุขในงาน

การทางานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์

(Happiness)
วิชาการเป็นเลิศ
การพัฒนาความเป็นเลิศในองค์ความรู้และเป็นผู้นาทางวิชาการ
(Academic Leader)
เชิดชูคุณธรรม
(Morality)

การยึดมั่นในคุณธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ

ชี้นานโยบาย
(Policy)

การปฏิบัติตามภารกิจหลักของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คือ เสนอนโยบาย

ขยายสังคมการเรียนรู้ เพื่อขยายฐานนาไปสู่เป้าหมายการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
(Society)
แห่งการเรียนรู้ (Learning Society)

1.6 โครงสร้างองค์การและอานาจหน้าที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 32 กาหนดให้ “มีการจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือ
ในรูปคณะกรรมการจานวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการ
อาชี วศึ ก ษา และคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ พิจ ารณาให้ ค วามเห็น หรือ ให้ค าแนะนาแก่รั ฐมนตรี หรื อ
คณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด”

สภาการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 14 ได้กาหนด
หน้าที่ของสภาการศึกษาไว้ ดังนี้
“ (1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ
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(2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม
(1)
(3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(4) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1)
(5) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรือ่ งกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคาแนะนาแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตาแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็น
ผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
มีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ให้ สานั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาทาหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของสภาการศึ ก ษา
และมี อ านาจหน้ า ที ่ ต ามที ่ ก าหนดในกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการแบ่ ง ส่ ว นราชการตามมาตรา 11 โดยมี
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาทาหน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารของสภาการศึ ก ษา”

องค์ประกอบสภาการศึกษา
กฎกระทรวงก าหนดจานวนกรรมการ คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธี การสรรหา การ
เลือกกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภา
การศึกษา พ.ศ. 2546
“ข้อ 2 ให้คณะกรรมการสภาการศึกษามีจานวนห้าสิบเก้าคน ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสิ บ หกคน ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ผู้ อ านวยการสานักงบประมาณ เลขาธิ การคุ รุสภา และผู้อ านวยการสานั กงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวนสองคน
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนสองคน
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จานวนสองคน
(6) กรรมการที่เป็นพระภิกษุ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ จานวนสองรูป
(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จานวนหนึ่งคน
(8) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น จานวนสองคน
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(9) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนสามสิบคนซึ่งแต่งตัง้ จากผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถ
ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอุดมศึกษา ด้านการ
อาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการศึกษาเฉพาะทาง ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ด้านการศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านภูมิ
ปัญญา ด้านนโยบายและแผน ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ การเงินและ
งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสื่อสารมวลชน ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการบริการ ด้านองค์กรเอกชน ด้านกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด
และเนตรนารี ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน
(10) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ”

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิก ารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กาหนดภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
“ข้อ 1 ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและ
แผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จั ด ทาแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติที่ บู ร ณาการศาสนา
ศิ ลปะ
วั ฒ นธรรมและกี ฬ ากั บ
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ รวมทั้งจัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุ นทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติ
(2) ประสานการจัดทาข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(3) วิจยั และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาของชาติ
ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
(6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”

โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546
“ ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้







สานักอานวยการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษา
สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ”
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เพื่ อให้ การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ส านั กงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและ
สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 สานัก 3 ศูนย์ 1 กอง 2 กลุ่ม และ 1 หน่วย
รวม 13 สานัก/ ศูนย์/ กอง/ กลุ่ม/ หน่วย ดังนี้ (ตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 116/2552
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และคาสั่ง
ส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษาที่ 29/2553 เรื่ องจั ดตั้ งกลุ่ มงานคุ้ มครองจริ ยธรรม ลงวั นที่ 3
กุมภาพันธ์ 2553)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
 สานักอานวยการ
 สานักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 สานักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
 สานักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
 สานักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
 สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
 ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สานักอานวยการ
(สอ.)
- กลุ่มช่วยอานวยการ
และบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มนโยบาย
งบประมาณ
- กลุ่มการคลัง
- กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศูนย์สารสนเทศทาง
การศึกษา (ศส.)
- กลุ่มสถิติการศึกษา
- กลุ่มพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศ
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักนโยบายด้านพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(สพ.)
- กลุ่มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา
- กลุ่มนโยบายพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- กลุ่มนโยบายพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทาง กศ.
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่าง
ประเทศ (ศพป.)
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
ระหว่างประเทศ
- กลุ่มยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักนโยบายด้าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาส
ทางการศึกษา (สร.)
- กลุ่มนโยบายการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา
- กลุ่มนโยบายส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- กลุ่มนโยบายการส่งเสริม
การศึกษาสาหรับผู้มีความ
ต้องการพิเศษ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
(ศปส.)
- กลุ่มวางแผนและ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์
- กลุ่มผลิตข่าวและสื่อเพื่อ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม(สป.)
- กลุ่มนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
- กลุ่มนโยบายส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษา
- กลุ่มนโยบายทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
- กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายทางการ
ศึกษา
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองงานเลขานุการ
สภาการศึกษา (กส.)
- กลุ่มการประชุมสภา
การศึกษา
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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สานักนโยบายด้านการศึกษา
มหภาค (สม.)
- กลุ่มแผนการศึกษา
แห่งชาติ
- กลุ่มนโยบายการศึกษา
มหภาค
- กลุ่มนโยบายการเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
- กลุ่มประเมินผลการศึกษา
มหภาค
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (กพร.)
- กลุ่มบริหารและจัดการ
ยุทธศาสตร์
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักพัฒนา
กฎหมายการศึกษา
(สกม.)
- กลุ่มพัฒนากฎหมาย
การศึกษา
- กลุ่มส่งเสริมและ
ประเมินการบังคับใช้
กฎหมายการศึกษา
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554

1.7 อัตรากาลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
- อัตรากาลังข้าราชการ ฯ
- ตาแหน่งที่มีคนครอง
- อัตราว่าง

จานวน 203 อัตรา
จานวน 174 อัตรา
จานวน 29 อัตรา

- จานวนลูกจ้างประจาทั้งหมด

จานวน 20 อัตรา

ลูกจ้างประจา

ข้อมูลทั่วไป
(1) จานวนข้าราชการ / ลูกจ้างประจา
เพศหญิง
ประเภท
เพศชาย (คน)
(คน)
ข้าราชการ
38
136
ลูกจ้างประจา
16
4
(2) จานวนข้าราชการการจาแนกตามระดับและเพศ
ประเภท
บริหาร
อานวยการ
วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ
สูง
ต้น
สูง
ต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวม

เพศชาย (คน)
1
0
2
0
0
0
10
9
14
0
0
2
0
38

จานวน(คน)
174
20

เพศหญิง (คน)
2
0
3
0
1
0
29
62
22
0
0
13
4
136

รวม
(คน)
3
0
5
0
1
0
39
71
36
0
0
15
4
174
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ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2554 ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริ ต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ ทบทวนแผนป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต 4 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริตภาครัฐ พ.ศ 2552-2555 พร้ อมทั้ งน าผลการด าเนินการตามมาตรการในการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการสารวจข้อร้องเรียน การทบทวน/วิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสานักงานฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พันธกิจ
1. ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
3. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงอานาจ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมไทยมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
2. เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจมีประสิทธิภาพ
4. สังคมรูเ้ ท่าทัน ร่วมกันป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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มาตรการ แนวทางดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ /
ยุทธศาสตร์ /มาตรการ
วัตถุประสงค์หลัก 1 :
ยุทธศาสตร์ 1 :
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

สาระสาคัญ
สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.3 กาหนดให้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.4 ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และรังเกียจการทุจริต
เป็นค่านิยมร่วมของชาติ

วัตถุประสงค์หลัก 2 :
ยุทธศาสตร์ 2 :
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
2.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

วัตถุประสงค์หลัก 3 :

ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและถ่วงดุลอานาจมี
ประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
3.1 ส่งเสริมการสร้างความเป็นอิสระในการดาเนินงาน
3.2 สร้างกลไกการต่อต้านการทุจริตโดยการกระจายอานาจไปสูท่ ้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ
3.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมาย
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบทรัพย์สิน
3.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนและส่งเสริมความซื่อสัตย์
ในภาคธุรกิจเอกชน
3.7 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
3.8 จัดทาดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ 3 :
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์หลัก 4
ยุทธศาสตร์ 4
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต
สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเส้นทางวิชาชีพและมาตรฐานค่าตอบแทนพิเศษ
4.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ
4.4 ส่งเสริมการสร้างองค์กรการจัดการความรู้
4.5 ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต
4.6 สร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต. เอกสารประกอบการมอบนโยบายและพิธีปฏิญาณตนและการจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ วันจันทร์ ที่ 8 ธั นวาคม 2551 ณ ศู นย์การประชุ ม
อิมแพค เมืองทองธานี. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
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2.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
พ.ศ. 2552-2555
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.
2552-2555 โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
มาตรการ แนวทางดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555
ยุทธศาสตร์ /มาตรการ
สาระสาคัญ
เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 1 :
1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
1.3 กาหนดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ /มาตรการ

สาระสาคัญ
1.4 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สจุ ริต และการต่อต้าน
การทุจริตโดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ

ยุทธศาสตร์ 2 :
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.1 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
2.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 3 :
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้
เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3.2 ส่งเสริมการกระจายอานาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปสู่
ระดับภูมภิ าค
3.3 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
3.5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศ
3.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน
3.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 4
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.2 สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ . ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555. เอกสารประกอบการมอบนโยบายและพิธีปฏิญาณตนและการ
จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม
2551 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กระทรวงยุติธรรม
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2.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555)
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานของรัฐเป็นอย่างมาก ทั้งยังเร่งรัดให้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ระบบราชการมีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน
ในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราวการประชุมวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดให้ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ในคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2554
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานด้านนโยบายที่ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ประสานและจัดทานโยบายด้านการศึกษาโดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือการวิจัยและประเมินผล เพื่อให้ได้
ข้อค้นพบและองค์ความรู้มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาด้านนโยบาย งานที่ดาเนินการจึงเป็นงานวิชาการ
การให้บริการเป็นไปในรูปแบบของการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ดังนั้น แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555 ของสานักงานฯ จึงเน้นที่การปลูกจิตสานึก การรณรงค์
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้โปร่งใส พัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) สานักงานฯ
ได้จัดทาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีสาระสาคัญดังนี้
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ยุทธศาสตร์

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
2552
2553
2554
2555
1) ปลูกจิตสานึก ค่านิยม มาตรการ: ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม/โครงการ :
ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม
1.1 โครงการการเรียนรู้ ตาม
และสร้างวินยั แก่
ร่วมกับ สานักงาน ก.พ.
รอยพระยุคลบาท
ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขาธิการ
1.2 โครงการสร้างความ
0.200 0.200 0.200 0.200
สภาการศึกษา
ตระหนักให้ข้าราชการปฏิบัติ
งานและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการ : ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยแก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของ สกศ.
กิจกรรม/โครงการ :
1.3 โครงการพัฒนา
0.100 0.100 0.100 0.100
ข้าราชการด้านเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ
1.4 สร้างจิตสานึกในการ
0.010 0.010 0.010 0.010
ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
1.5 ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิต 0.050 0.050 0.050 0.050

ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จและ
เป้าหมาย
จานวนข้าราชการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/รับการ
ฝึกอบรม (ตามที่
สานักงาน ก.พ. กาหนด)

2552

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554

2555

5-10 คน 5-10 คน 5-10 คน 5-10 คน

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จานวนครั้งของการจัด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1

1 ครั้ง
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ยุทธศาสตร์

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
2552
2553
2554
2555

ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จและ
เป้าหมาย
กิจกรรม

0.050

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม

1 ครั้ง

จานวนช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
2
2
2
2
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง
0 เรื่อง
0 เรื่อง
0 เรื่อง
0 เรื่อง

สาธารณะและรู้จักบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
1.6 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2) รวมพลังเพื่อ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

3) เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของ
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริต

0.050

0.050

มาตรการ : เสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
กิจกรรม/โครงการ :
1.1 เปิดโอกาสให้ประชาชน
ใช้งบประมาณปกติ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ สกศ.
1.2 การสร้างระบบป้องกัน
ใช้งบประมาณปกติ
และเตือนภัยต่อการกระทาการ
ทุจริตโดยการพัฒนาช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสให้ง่าย
หลากหลายและปลอดภัย
มาตรการ : เสริมสร้างการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ
กิจกรรม/โครงการ :
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบควบคุมภายใน

ใช้งบประมาณปกติ

0.050

จานวนเรื่องที่ได้รับการ
ร้องเรียน

- ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินการตามแผน

2552

ร้อยละ
80

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554

1 ครั้ง

ร้อยละ
80

2555
ค
1
รั้
ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80
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ยุทธศาสตร์

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ
1.2 จัดทาระบบ/แผนบริหาร
ความเสี่ยง

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
2552
2553
2554
2555
ใช้งบประมาณปกติ

1.3 ป้องกันการใช้ดุลพินิจที่
ไม่ถูกต้อง

4) สร้างบุคลากรมือ
อาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ใช้งบประมาณปกติ

ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จและ
เป้าหมาย
- ร้อยละของความ
สาเร็จในการดาเนินการ
ตามแผน
- คาสั่งแต่งตัง้ /จานวน
คณะกรรมการ /
คณะทางาน
ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาใน
หลักสูตรที่กาหนด

2552
ร้อยละ
80

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
80
80

2555
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1.4 พัฒนาข้าราชการให้มี
3.000 3.000 3.000
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัตงิ านตามภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของ สกศ.
มาตรการ: ส่งเสริมการสร้างองค์กรการจัดการความรู้
กิจกรรม/โครงการ :
1.1 พัฒนาข้าราชการ/บุคลากร 0.030 0.050 0.050
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

3.000

0.050

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม/ 1 ครั้ง
ส่งข้าราชการเข้าร่วม
ฝึกอบรม

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1.2 จัดการศึกษาดูงาน Best
Practice

0.600

จานวนหน่วยงานที่ไป
ศึกษาดูงาน

2 แห่ง

2 แห่ง

2 แห่ง

0.600

0.600

0.600

2 แห่ง

ร้อยละ
80
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2.4 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จากการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสานักงานเลขาธิการสภาการสภาการศึกษา พบว่า สานักงานฯ มีการดาเนินการครบ
ทุกยุทธศาสตร์ จานวน 19 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ สร้างวินัย แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตามยุ ท ธศาสตร์ นี้ ส านั ก งานฯ มี ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ ว ย 2 มาตรการ
ประกอบด้วย มาตรการ ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ลักษณะสาคัญ
ของโครงการ/กิ จ กรรมที่ ส านั ก งานด าเนิ น การ เช่ น การน าข้ า ราชการที่ ผ่ า นการทดลองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ข้าราชการ และลูกจ้างประมาณ 100 คน ไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ จังหวัดเพชรบุรี การจัดให้มีการเทศน์มหาชาติ
กันต์ฉกษัตริย์ การสมัคร เข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงานภาคราชการ การติดประกาศเชิญชวนให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ป่วยโรคเอดส์ เยาวชนที่ถูกควบคุมความประพฤติ การ
ปลูกป่า เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่
1. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
2. โครงการสร้างความตระหนักให้ข้าราชการปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการพัฒนาข้าราชการด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5. กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสาธารณะ และรู้จักบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม
6. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การดาเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดารงชีวิตประจาวัน ให้ความสาคัญต่อการสืบ สานประเพณีอันดีงามของชาติ
รู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และตระหนักถึงความจาเป็นของการเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามยุทธศาสตร์นี้ ส านักงานฯ มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้วยมาตรการเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลักษณะสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ที่สานักงานฯ ดาเนินการ เช่น การที่
ให้สานัก/ศูนย์/กอง มีการออกแบบโครงการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและนานโยบายความรู้สู่
การปฏิบัติ การมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นในส่วนราชการ การจัดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริต หรือส่อไป
ในทางทุจริตของเจ้าหน้าที่สานักงานฯ มากขึ้น การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนให้ข้าราชการและประชาชนทราบ
รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินงานของสานักงานฯผ่านทาง
Website ของสานักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง การสารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตของสานักงานฯ เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรม เหล่านี้ได้แก่
1. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสานักงานฯ
2. กิ จ กรรมการสร้ างระบบป้อ งกัน และเตือ นภั ย ต่อ การกระท าการทุจ ริต โดยการพั ฒนาทาง
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย
3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
4. โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบในสานักงานฯ
ผลลัพธ์การดาเนินงาน คือ งานวิชาการของสานักงานฯ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมากขึ้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดระเบียบกฎหมายเป็น
หลักและมีการนาความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสานักงานฯ ให้มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการ ต่อต้านการ
ทุจริต
ตามยุทธศาสตร์นี้ สานักงานฯ มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้วยมาตรการเสริมสร้างการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ ลักษณะสาคัญของโครงการ/กิจกรรมที่สานักงานฯ ดาเนินการ เช่น การจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของสานัก/ศูนย์/กอง การจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานใน
กรณีที่มีก ารร้องเรียน และการออกข้อ บังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สกศ. การเปิดโอกาสให้ข้าราชการและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน โดยจัดตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
รวมทั้งจัดอบรมเอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบราชการ เป็นต้น
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โครงการ/กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
กิจกรรมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน COSO
กิจกรรมตั้งคณะกรรมการพิทักษ์จรรยาข้าราชการของสานักงานฯ
กิจกรรมป้องกันการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้อง
โครงการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปฏิบัติงานให้โปร่งใสและป้องกันการทุจริต
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการ

ผลลัพธ์การดาเนินงาน คือ สานักงานฯ มีความเสี่ยงจากการขาดหลักธรรมาภิบาลน้อยลง และ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความระมัดระวังในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตามยุ ท ธศาสตร์ นี้ ส านั ก งานฯมี ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ ว ยมาตรการพั ฒ นา
สมรรถนะและขีดความสามารถของข้าราชการสานักงานฯ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลักษณะสาคัญ
ของโครงการ/กิ จกรรมที่ส านั ก งานฯ ด าเนิ นการ เช่ น การส่ ง ข้าราชการและลู ก จ้างเข้ารั บการอบรม/สั มมนา
เกี่ ย วกั บ การท างานที่ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล การมี ค่ า นิ ย มรั ง เกี ย จการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ความรู้ วิ นั ย
ข้าราชการ ตลอดจนศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีความโปร่งใสในวิชาชีพและประสบความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่
1. กิจกรรมพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
3. การศึกษาดูงาน Best Practice
ผลลัพธ์การดาเนินงาน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ มีความตระหนัก และเห็น
แนวทางของการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต สามารถนาความรู้จากการศึกษาดูงานจากองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จมาประยุก ต์ใช้ในการทางานและวางแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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2.5 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริต
และประพฤติมิชอบของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสานักงานฯ ในงานตลาดนัดการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้ งที่ 2 ระหว่าง 22 – 23 เมษายน
2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ
1,000 คน
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี จานวนทั้ งสิ้ น 157 คน ส่ ว นใหญ่ หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 74 เป็ นผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับสานักงานฯ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ นอกนั้นอีกประมาณ
ร้อยละ 26 เป็นผู้ที่ได้รับบริการจากสานักงานฯ และเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสานักงานฯ มีความโปร่งใสในการดาเนินงานในระดับมากถึง
ปานกลางในด้านการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต (ร้อยละ 96) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
การทุจริต (ร้อยละ 88) และด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่สานักงานฯ
ดาเนินการ (ร้อยละ 86) ตามลาดับนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยประมาณร้อยละ 26 เคยได้ยินจากการบอกเล่าจากคนอื่นหรือเคยพบ
ด้วยตนเองว่า ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานฯ มีพฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต หรือ การปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ พฤติ ก รรมที่ เ คยเห็ นหรื อ เคยได้ยิ นเรื่ อ งหลั ก ๆ ได้ แ ก่ การใช้ อ านาจหน้า ที่ใ นการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง การวิ่งเต้นการขอตาแหน่งและการโยกย้าย การไม่เปิดเผยข้อมูล /ให้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน/บิดเบือนข้อมูล การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การซื้อประมูล การล๊อคสเป็ก เป็นต้น และ
การนาทรัพย์สินจากราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
การที่ บุค คลเหล่ านี้ เ พิ ก เฉยไม่ ร้อ งเรีย นต่อ ส านั ก งานฯ ส านั กงานคณะกรรมการป้อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต (ปปช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปปท.) หรือ
ช่องทางอื่นมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลเหล่านี้ไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน ไม่มั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะ
ได้รับดาเนินการ และเกรงกลัวความปลอดภัยหรือถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอานาจ
สาหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการที่สานักงานฯ ควรมีการดาเนินการอย่างจริงจังหรือรับไป
ดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่การ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ของสานักงานฯ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับคอรัปชั่น และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนโดยตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งผลให้ทราบโดยเร็ว และเมื่อที่พบความผิด สานัก
งานฯ จะต้องมีมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดด้วย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 96 เห็นว่าการทุจริตในสานักงานฯ เป็นเรื่องน่า
รังเกียจแต่ส่วนน้อยประมาณร้อยละ 4 เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
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ส่วนประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความคลางแคลงใจ หรือมีข้อสงสัยว่าสานักงานฯ อาจมีการ
ทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบและต้องการให้สานักงานฯ
เร่ ง ตรวจสอบและแก้ ไ ขนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทั้ ง จากภายนอก
สานักงานฯ และตัวสานักงานฯ เอง เช่น นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล โรงเรียนแจกหนังสือเรียนไม่เท่ากัน การ
แต่งตั้งโยกย้ายครู การวิ่งเต้นเพื่อรับตาแหน่ง และการโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรม การใช้จ่ายงบประมาณ
ต่างๆ เกี่ยวกับการประชุม รวมทั้ง การจัดตลาดนัดการจัดการความรู้ เป็นต้น
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2.6 สรุปผลการวิเคราะห์การดาเนินงานที่ผ่านมา
จากการศึกษาผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบริษัท Tris เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 การสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตของสานักงานฯ
รวมทั้งความคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ผ่านมา พบว่า สานักงานฯ ยังมีจุดอ่อน
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ ปี 2553 ซึ่งควรนามาใช้สาหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 2554ใน
3 ขั้นตอน ดังนี้
1.

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ มี 3 ประเด็น

ประเด็ น แรก ส านั ก งานฯ ไม่ ไ ด้ ค้ น หาจุ ด อ่ อ นของการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ปีงบประมาณ 2552 มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ของปีงบประมาณ
2553
ประเด็นที่สอง ตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติการฯ เป็นตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (Output) ไม่ได้
เป็นระดับผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นสิ่งที่สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน ป.ป.ท. ต้องการทราบ
มากกว่า
ประเด็นที่สาม ตัวชี้วัดบางตัว เช่น ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงซึ่งให้เป็นตัวเลข เป็นต้น ไม่
มีการแปรผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
2.

ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ มี 5 ประเด็น

ประเด็นแรก การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของสานักงานฯ มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมมาก
เกินไป
ประเด็นที่ สอง การสื่อสารเพื่ อถ่ายทอดตัวชี้วัดระหว่างฝ่ายเลขานุการ กับ ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ยังไม่ดี ทาให้ตัวชี้วัดกับกิจกรรมที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกัน
ประเด็นที่สาม ขาดการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ ให้สาธารณชนภายนอกทราบ โดยเฉพาะผ่านทาง Website ของสานักงานฯ
ประเด็นที่สี่ ยังไม่มีการจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน ทั้งในงานบริการ และงานวิชาการ
ประเด็นที่ห้า
การส ารวจความคิ ดเห็ นของประชาชนเกี่ ยวกั บสถานการณ์ การทุ จริ ตที่ เป็ น
ข้อกาหนดที่สานักงาน ป.ป.ท. ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการนั้น สานักงานฯ เก็บจากผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนา ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
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3. ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ มี 2 ประเด็น
ประเด็นแรก การเขียนรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จาเป็นจะต้องระบุจุดอ่อน/ปัญหา
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขทุกครั้ง
ประเด็นที่สอง ในรายงานผลการดาเนินงานที่พรรณาถึง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ยังขาดหลักฐานสาคัญๆ
โดยเฉพาะเรื่องที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน และรายงานการประชุม
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบจุดอ่อนในขั้นตอนต่างๆ ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้างต้น สานักงานฯ ควรมีการดาเนินการในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อ
นาผลทบทวนมาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เริ่มต้น
2. ในแผนปฏิบัติการฯ 2554 ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์เพิ่มเติม นอกเหนือจากตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต
3. ในแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่ควรเน้น การจัดโครงการ/กิจกรรมการ
ฝึกอบรมมากเกิ นไป โดยอาจจะเพิ่ มโครงการ/กิจกรรมที่ยังเป็นจุดอ่อนของสานักงานฯ เช่น การจัด
ช่องทางร้องเรียน/เผยแพร่ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สาธารณชนทราบโดยผ่ านทาง
Website หรือวารสารของสานักงานฯ การจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน เป็นต้น
4. ควรมีการสารวจความคิดเห็นของประชาชนให้ตรงกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ที่
เดินเข้ามาติดต่อกับสานักงานฯ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีการประสานงานกันอยู่เสมอ ได้แก่ หน่วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทสิ่งพิมพ์ สถานที่จัดประชุมภายนอก เป็นต้น
5. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งฝ่ายเลขานุการ ควรทาความเข้าใจตัวชี้วัดให้ตรงกัน
และให้ความสาคัญต่อการเก็บหลักฐานผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะหนังสืออนุมัติจากผู้บริหาร และ
รายงานการประชุม
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กาหนดวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การ
ทุจ ริ ต ของส านั ก งานฯ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ ข้ าราชการและเจ้ า หน้ าที่ มี จิ ต ส านึ กเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ มี คุ ณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3) เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ทันสถานการณ์
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย และงบประมาณ ดังนี้
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1. เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม มาตรการ : ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
วินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงาน เลขาธิการสภา
โครงการ/กิจกรรม :
312,000
1) การรณรงค์และเสริมสร้างค่านิยม สกศ.
การศึกษา

2) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

3) โครงการสร้างความตระหนักให้
ข้าราชการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย

- ข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานฯ มีความเข้าใจ
ค่านิยม CHAMPS
ใช้งบประมาณปกติ - ข้าราชการบรรจุใหม่ และที่
สนใจ มีการปฏิบัตติ นเป็น
ข้าราชการที่ดี และมีความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
250,000
- ข้าราชการสานักงานฯ มี
ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ

230 คน

กพร.

52 คน

สอ.

40 คน

สร.
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ : ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ขา้ ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของ สกศ.
โครงการ/กิจกรรม :
1) ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจติ
สาธารณะและรู้จักบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม
2) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย การ
รักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
(การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และ
ผู้สนใจ)
3) เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
สกศ.

ใช้งบประมาณปกติ - ข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานฯ มีส่วนร่วมใน
การบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ใช้งบประมาณปกติ - ข้าราชการบรรจุใหม่
ตระหนักถึงความสาคัญของ
การรักษาวินัย เพื่อป้องกัน
การกระทาความผิด
38,000

30 คน

สอ.

30 คน

สอ.

194 คน

สอ.
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2. รวมพลังเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
โครงการ/กิจกรรม :
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ สกศ.

2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต

ใช้งบประมาณปกติ - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่กาหนดใน
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ใช้งบประมาณปกติ - จานวนช่องทางการ
ร้องเรียน

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สานักงานฯ

3) โครงการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสานักงานฯ

ใช้งบประมาณปกติ - ผู้เคยพบเห็น/ได้ยินการ
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ทุจริตของสานักงานฯ ลดลง ส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่น้อยกว่า
100 คน

อย่างน้อย
3 ช่องทาง

ศส./ สอ.

ศปส.

กพร.
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริต

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ : เสริมสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ
โครงการ/กิจกรรม :
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
2) ป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถกู ต้อง

3) โครงการอบรมเรื่องการจัดซือ้
จัดจ้าง เพื่อปฏิบตั ิงานให้โปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
4) จัดทามาตรฐานให้บริการประชาชน

ใช้งบประมาณปกติ - ข้าราชการทุกสานัก/ศูนย์/
194 คน
กอง ทราบผลการตรวจสอบ
ภายใน
ใช้งบประมาณปกติ - ไม่มีการ ร้องเรียนเรื่องการ จัดตั้งคณะทางาน/
จัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตัง้
คณะกรรมการ
โยกย้าย และการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง การ
ความดีความชอบ
แต่งตั้งโยกย้าย
และการพิจารณา
ความดีความชอบ
ใช้งบประมาณปกติ - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
30 คน
ความเข้าใจระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ใช้งบประมาณปกติ - จานวนกระบวนการ
ให้บริการ

อย่างน้อย 2
กระบวนการ

ตสน.

สอ.

สอ.

ทุกสานัก/ศูนย์/กอง
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

4) พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของข้าราชการ
ของสานักงานฯ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม:
1) พัฒนาข้าราชการ/บุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

19,400

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สถานการณ์ทุจริต
ของประเทศ และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต

50 คน

กพร.

28

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
นโยบายความโปร่งใส ของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 158 / 2553 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

1. เลขาธิการสภาการศึกษา
(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
2. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
3. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)
4. ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์)
5. ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา หรือผู้แทน
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นิติกรชานาญการพิเศษ (ผู้แทน)
6. ผู้อานวยการสานักอานวยการ หรือผู้แทน
นางสมพร ยิ้มย่อง นักวิชาการพัสดุชานาญงาน (ผู้แทน)
7. ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหรือ
ผู้แทน
นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ (ผู้แทน)
8. ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
หรือผู้แทน
นางสาวกิ่งกาญจน์ เมฆา นักวิชาการศึกษาชานาญการ (ผู้แทน)
9. ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม หรือผู้แทน
นายชาญ ตันติธรรมถาวร นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ (ผู้แทน)
10. ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านการศึกษามหภาค หรือผู้แทน
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล นักวิชาการศึกษาชานาญการ (ผู้แทน)
11. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล) นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
12. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ หรือผู้แทน
นายปานเทพ ลาภเกษร นักวิชาการศึกษาชานาญการ (ผู้แทน)
13. ผู้อานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา หรือผู้แทน
นายศุภสิทธิ์ ภูภักดี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
14. ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา หรือผู้แทน
นางสาวนวลจันทร์ ปุยะกุล นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ (ผู้แทน)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15. ผู้อานวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา หรือผู้แทน
นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ (ผู้แทน)
16. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
17. นายสมชาย บัวเล็ก
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
18. นางพรศุลี ทับทิมอ่อน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
19. เจ้าหน้าที่สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล นักวิชาการศึกษาชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ยุทธศาสตร์/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
ตามมาตรการ

ผลการดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
มาตรการ : ส่งเสริมการดาเนิน 1.1 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระ ผลผลิต :
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ยุคลบาท
 จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีขา้ ราชการบรรจุใหม่
พอเพียง
หัวหน้างานฯ ผูส้ อนงานซึ่งเป็นตัวแทนจากสานัก/ ศูนย์/ กอง/ กลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการที่ผา่ นการทดลองการปฏิบัตริ าชการ
จานวน 58 คน ไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการจานวน 50 คน
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและรู้ถึง
ความวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ
1.2 โครงการสร้างความตระหนัก ผลผลิต :
ให้ข้าราชการปฏิบตั ิงานและดาเนิน  จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอัน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องมาจากพระราชดาริ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการจานวน 50 คน
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. มีความรู้ความเข้าใจการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีย่ิงขึ้น จากการศึ กษางานที่เป็นรูปธรรม
และพร้อมที่จะน้อมนามาปรับใช้ต่อวิถีการดาเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน
มาตรการ : ส่งเสริมการเรียนรู้ 1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการด้าน ผลผลิต :
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพือ่  เผยแพร่ถ้อยคา คาคมทุกสัปดาห์โดยติดเผยแพร่ไว้ในลิฟท์ ของอาคาร
จริยธรรม และวินัยแก่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1 และอาคาร 2
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
 จัดกิจกรรมอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานประจาปี 2552 ไปทอดถวาย
สกศ.
พระสงฆ์ที่จาพรรษาถ้วนไตรมาศ ณ วัดตันตยาภิรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง
 จัดงานรดน้าขอพรอดีตผู้บริหารสานักงานฯ เนื่องในโอกาสวัน
สงกรานต์ประจาปี 2553 และ กิจกรรมเนื่องในวันสูงอายุแห่งชาติ ณ
สานักงานฯ และกระทรวงศึกษาธิการ
 เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการตะวันธรรม โดยองค์การเผยแพร่วัด
ประยูรวงศาวาส สานักงานเขตบางรัก และโรงแรมตวันนา จัดให้มีการ
เทศน์มหาชาติกณ
ั ฑ์ฉกษัตริย์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระ
ราชกุศล โดยมีข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมงานจานวน 30 คน

2
ยุทธศาสตร์/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
ตามมาตรการ

1.4 สร้างจิตสานึกในการประหยัด
และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า

1.5 ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิต
สาธารณะและรูจ้ ักบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. มีความเข้าใจหลักธรรม คาสั่งสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
 ข้าราชการ สกศ. เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ และส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาติไทย ซึ่งควรมีการปฏิบัติ
สืบเนื่องตลอดไป
ผลผลิต :
 มีคาสั่งที่ 1/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้พลังงานของ
สานักงานฯ ลงวันที่ 4 มกราคม 2553
 จัดทาโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการผ่าน Website :
e-report.energy.go.th
การประหยัดไฟฟ้า
1. ล้างเครื่องปรับอากาศปีละครั้ง
2. เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 8.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
3. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทุกครั้งเมือ่ หยุดใช้งาน
การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
1. เช่ารถยนต์เมื่อต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด
2. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่าเสมอ
ผลลัพธ์ :
 การรณรงค์อย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการ สกศ. มี
ความรู้สึกร่วมกันในการพยายามให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น
ผลผลิต :
 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดาเนินโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ
รวมใจต้านภัยหนาว” นาผ้าห่ม ถุงมือ จานวน 1,200 ชุด เตาผิง 7
เตา และสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนและ
ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดกาญจนบุรี
 บริจาคเงินและอุปกรณ์กีฬา เพื่อนาไปมอบให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 เชิญชวนให้ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานฯ บริจาคกระดาษ
อุปกรณ์การเรียน ขนม และอื่นๆ สาหรับเด็กตาบอด บริจาคทรัพย์
เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกาพร้า วัดพระบาทน้าพุ ตาบล
เขาสามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และบริจาคยารักษาโรค และ
เวชภัณฑ์ต่างๆ สาหรับตารวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัด
ปัตตานี และชายแดนภาคใต้
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. รู้จักการเสียสละและรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้
ที่ด้อยกว่าหรือขาดแคลน อันเป็นพื้นฐานของคนดี
 ข้าราชการ สกศ. มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
สังคมไทยให้น่าอยู่
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1.6 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
ผลผลิต :
จิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ หัวหน้างานฯ และผูส้ อนงาน
จานวน 58 คน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
อาเภอวังน้าเขียว จ.นครราชสีมา และจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร
ข้าราชการ และลูกจ้างประจา จานวน 45 คน เก็บขยะบริเวณ
ชายหาด ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. เห็นถึงคุณค่าและความจาเป็นในการรักษา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อให้เป็นต้นทุนสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ : เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

2.1 เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึง ผลผลิต :
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ  จัดตั้งศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษาใน 4 ภูมิภาค
สกศ.
 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านทางช่อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และวารสารการศึกษาไทย
ผลลัพธ์ :
 การทีป่ ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ สกศ. กาลังดาเนินการ
โดยเฉพาะด้านการให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ย่อม
ส่งผลต่อการพัฒนางานของ สกศ.ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2.2 การสร้างระบบป้องกันและ
ผลผลิต :
เตือนภัยต่อการกระทาการทุจริต
 สร้างระบบป้องกันและเตือนภัยต่อการกระทาการทุจริตโดยการ
โดยการพิจารณาช่องทางในการ
พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสที่หลากหลาย ดังนี้
แจ้งเบาะแสให้ง่าย หลากหลาย
- เปิดกล่องรับฟังความคิดเห็น
และปลอดภัย
- เปิด website ของ สกศ. (www.onec.go.th)
- มีศูนย์ข้อมูลข่างสารของราชการ
- แจ้งทาง ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งโดยตรงกับผู้บริหาร
 จัดทากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส หรือให้
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของ สกศ.
 มีคาสั่งที่ 145/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน
ส่วนกลางและผูร้ ับผิดชอบรับเรื่อง
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการของ สกศ. ให้ความสาคัญต่อกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น
2.3 โครงการเผยแพร่
ผลผลิต :
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและกระบวนการดาเนินงานเกีย่ วกับเรื่อง
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ร้องเรียนให้ข้าราชการ และบุคลากรของสานักงานฯ และ ประชาชน
ภายนอกทราบ ผ่านทาง Website ของสานักงานฯ e-office บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และวารสารการศึกษาไทย
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ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. และประชาชนทั่วไปทราบช่องทางการร้องเรียนที่
สกศ. กาหนดอย่างชัดเจนว่ามี ช่องทางใดบ้าง มีข้ันตอนอย่างไร แต่
ละขั้นตอนใครเป็นผู้รับผิดชอบ
2.4 โครงการสารวจความคิดเห็น ผลผลิต :
ของประชาชน และผู้มสี ่วนได้ส่วน  สารวจความคิดเห็นและทัศนคติเกีย่ วกับสถานการณ์ด้านการทุจริต
เสียเกีย่ วกับสถานการณ์ด้านการ
และประพฤติมิชอบในสานักงานฯ จากประชาชนและผู้มสี ่วนได้ส่วน
ทุจริต และประพฤติมิชอบใน
เสียที่ผเู้ ข้าร่วมตลาดนัดการจัดการความรูร้ ะดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่าง
สานักงานฯ
วันที่ 22-23 เมษายน 2553 และผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเรื่อง แนว
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
ผลลัพธ์ :
 ผลการสารวจความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อการนาไปปรับปรุง
สภาพการดาเนินงานของ สกศ. รวมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามและ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความแม่นตรงมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการ : เสริมสร้างการ
ตรวจสอบการถ่วงดุลอานาจ

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผลผลิต :
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน  มีการประเมินผล และการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ของสานักงานฯ ที่เป็นไปตามแผนร้อยละ 100
ผลลัพธ์ :
 งาน / โครงการของ สกศ. ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการประเมินผล การ
ควบคุมภายในตามระเบียบสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความโปร่งใสของสานักงานฯ มากยิ่งขึ้น
3.2 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ผลผลิต :
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน COSO  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานบริหารความเสี่ยงของสานักงานฯ
เพื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีความครอบคลุม 4 ด้าน
ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
(Information and Technology Risk)
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
(Good Government Risk)
ผลลัพธ์ :
 สกศ. ใช้แผนบริหารความเสีย่ งเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานทัว่
ทั้งองค์กร ซึ่งช่วยให้ลดความเสีย่ งด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อภารกิจและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
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3.3 ตั้งคณะกรรมการพิทักษ์จรรยา ผลผลิต :
ข้าราชการของสานักงานฯ
 มีคาสั่งที่ 34/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาจรรยาข้าราชการ
ลงวันที่ 28 เม.ย. 52
 มีคาสั่ง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สกศ.
(ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สกศ. 7 ส.ค. 52)
 มีคาสั่งที่ 29/2553 เรื่องแต่งตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ลงวันที่ 3
ก.พ. 53 ให้กลุ่มงานนี้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาการศึกษา
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. ทราบและตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็น
ข้าราชการ สกศ. ที่ดี ตามจรรยาข้าราชการที่สานักงานฯประกาศ
3.4 ป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่ไม่
ผลผลิต :
ถูกต้อง
 นารูปแบบคณะกรรมการ/ คณะทางานมาใช้ในการ ทางาน ซึ่งปี
2553 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ไม่น้อยกว่า 79
คณะ
 ผู้บริหารกาชับข้าราชการเรื่องการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ต้องอยูภ่ ายใต้
กรอบของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตริ าชการทาง
ปกครอง
ผลลัพธ์ :
 งาน / โครงการต่างๆ ที่ สกศ. ดาเนินการมีหลักประกันว่าเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และลดความมีอคติ
 บุคลากรมีความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลักกฎหมาย
เป็นพื้นฐาน
3.5 โครงการอบรมเรื่องการจัดซื้อ ผลผลิต :
จัดจ้างเพื่อปฏิบตั ิงานให้โปร่งใส
 ส่งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่พสั ดุจานวน 4 คน เข้าร่วมการประชุม
และป้องกันการทุจริต
เรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ใน เว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ และสามารถ
นามาพัฒนางานของ สกศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 โครงการเสริมสร้างความรู้
ผลผลิต :
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใน 
จัดอบรมให้
ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการ
การปฏิบัตริ าชการ
จานวน 2 ครั้ง คือ โครงการอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สาหรับข้าราชการระดับชานาญการพิเศษลงมา จานวน 60 คนและ
โครงการประชุมเชิงอภิปราย เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้บริหารระดับผู้อานวยการสานัก และหัวหน้ากลุ่มงาน จานวน 20
คน
ผลลัพธ์ :
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ตามมาตรการ

ผลการดาเนินการ

 ข้าราชการ สกศ. ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ : พัฒนาสมรรถนะ
4.1 พัฒนาข้าราชการ/บุคลากร
และขีดความสามารถของ
ด้านการป้องกันและปราบปราม
ข้าราชการของสานักงานฯ ใน การทุจริต
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ผลผลิต :
 ส่งข้าราชการจานวน 3 คนเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องธรรมาภิบาลในการ
แต่งตั้งโยกย้าย :ศึกษากรณีกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรอง1–2
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง
การทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาร่วมกับคณะอนุ
กรรมาธิการศึกษาระบบเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการ
ทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ส่งข้าราชการจานวน 1 คน เข้าร่วมประชุมพิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “ค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต”
 ส่งข้าราชการจานวน 7 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับกรรมการผูป้ ระเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะ
ทวินทาวเวอร์
 จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการทุจริตของชาติ ซึ่งมี
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมงาน
จานวน 50 คน
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. ตระหนักถึงความสาคัญและมองเห็นแนวทางของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคง
และเพื่อยกสถานะของประเทศให้มีอันดับ ความโปร่งใสที่สูงขึ้นใน
เวทีโลก
4.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน ผลผลิต :
วินัย การรักษาวินัย และการ
 จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
ดาเนินการทางวินัย
ให้กับสมาชิกศูนย์เครือข่าย และข้าราชการของสานักงานฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ
หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และสามารถนาวิธีปฏิบัติทางปกครองไปใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างดี
4.3 จัดการศึกษาดูงาน Best
ผลผลิต :
Practice
 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ. ปทุมธานีซึ่ง
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ผลการดาเนินการ
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทีด่ ีโดยได้รับรางวัล TQC (Total
Quality Controlปี 2548 ) โดยมีข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม45 คน
 ส่งข้าราชการจานวน 30 คน ไปศึกษาดูงาน “เสอเพลอโมเดล” จังหวัด
อุดรธานี ที่ประสบความสาเร็จในเรื่องการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น
ผลลัพธ์ :
 ข้าราชการ สกศ. สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานองค์กร
ที่ประสบความสาเร็จจากการทางาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมา
ประยุกต์ใช้การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ และปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

