แผนปฏิบัติการ
การกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการ
การกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล/านบาท)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

ผู/รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๑) ส8งเสริม รักษา/ธํารงไว/ซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
มาตรการ:
๑. จั ด กิ จ กรรมสงเสริ ม รั ก ษา/ธํ า รงไวซึ่ ง ๑. โครงการถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป1
จารี ต ประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ดี
งามของชาติในโอกาสตางๆ
๒. โครงการถวายเทียนพรรษา

-

- จํานวนคนที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ ๕๐ ของ สอ.
ขาราชการสํานักงานฯ

-

- จํานวนคนที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ ๕๐ ของ กพร.
ขาราชการสํานักงานฯ

๐.๐๔๒๖

- จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
- จํานวนคนที่เขารวม
กิจกรรม

๐.๐๐๗๐

- จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
- จํานวนคนที่เขารวม
กิจกรรม

- อยางนอย ๑ ครั้ง
- รอยละ ๕๐ ของ
ขาราชการ
สํานักงานฯ
- อยางนอย ๑ ครั้ง
- รอยละ ๕๐ ของ
ขาราชการ
สํานักงานฯ

นโยบายหลัก: ๒) เสริมสร/างจิตสํานึก ค8านิยมให/หน8วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ:
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติ ๑. โครงการฝ>กอบรมธรรมะในการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก
ทุกภาคสวน
๒. โครงการเสวนา “เทศน@ & ทอล@ค สัมพุทธชยันตี
๒,๖๐๐ ป1

สอ.

กพร.

นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล/านบาท)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

ผู/รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๑. ส8งเสริมให/ภาคประชาชน ผู/รับบริการ ผู/มีสว8 นได/ส8วนเสียบูรณาการความร8วมมือและมีส8วนร8วมแสดงความคิดเห็นต8อการปฏิบัติงานและร8วมดําเนินงานของ

องคการ รวมถึงการป5องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ:
๑.๑ เปGดโอกาสและสงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติ
ราชการ
๑.๒ เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน

๑. โครงการประชุ ม สั ม มนาระดมความคิ ด งบประมาณปกติ
จากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูมีสวนได
สวนเสีย ประชาชนทั่วไป เครือขายตางๆ
ทุ ก ภู มิ ภ าคใหเขามามี ส วนรวมในการ
ตัดสินใจ
๒. การจัดทํารายงานประจําป1
๓. การจัดทํารายงานเผยแพรความรูทางสื่อ
สิ่งพิมพ@ของสํานักงานฯ
๔. การจัดทํารายการเผยแพรความรูและรับ
ฟLงความคิดเห็นทางสื่อวิทยุ โทรทัศน@
๕. การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและ
รวมตัดสินใจนโยบายสําคัญๆ ของ
สํานักงานฯ
นโยบายหลัก : ๒. มุ8งมั่นในการให/บริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต/องการของผู/รับบริการอย8างแท/จริง
มาตรการ:
๒.๑ จัดใหมีมาตรฐานการใหบริการประชาชน
และประกาศใหทราบ

- จํานวนครั้งของการจัด
ประชุม สัมมนา
- จํานวนชองทางการมี
สวนรวม
- จํานวนเลมที่จดั พิมพ@
- จํานวนเลมที่จดั พิมพ@
- จํานวนสมาชิก
- จํานวนรายการที่จัดทํา
ตอป1
- จํานวนคณะกรรมการฯ
- จํานวนนโยบายสําคัญที่มี
มติใหความเห็นชอบ

๑. จัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน

งบประมาณปกติ - จํานวนกระบวนการ
ใหบริการ

๒. การเผยแพรมาตรฐานการใหบริการ

งบประมาณปกติ - ชองทางการเผยแพร

อยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑,๕๐๐ เลม
๑,๕๐๐ เลม
๑,๓๐๐ คน
๖ รายการ

ทุกสํานัก/
สถาบัน/กลุม
ที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลัก
กพร.
ศปส.
ศปส.
ศปส.

อยางนอย ๒ คณะ
อยางนอย ๒ เรื่อง

ทุกสํานัก/
สถาบัน/กลุม
ที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลัก

อยางนอย ๒
กระบวนการ

ทุกสํานัก/
สถาบัน/กลุม

อยางนอย ๒ ชองทาง ทุกสํานัก/
สถาบัน/กลุม

นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : ๓. มุ8งมั่นให/บริการด/วยความโปร8งใส สุจริต
มาตรการ:
๑. งานศูนย@ขอมูลขาวสาร สกศ.
๓.๑ เปGดเผยขอมูลขาวสารอยางครบถวน
ถูกตอง รวมทั้งผลการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองตอสาธารณะ

งบประมาณ
(ล/านบาท)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

งบประมาณปกติ - ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานศูนย@
ขอมูลขาวสาร
- จํานวนชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร

รอยละ ๘๐

ผู/รับผิดชอบ

สอ.

อยางนอย ๒ ชองทาง

๓.๒ จัดใหมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการ
ตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี

๑. การจั ด ทํ า ระบบตรวจสอบภายในที่ มี งบประมาณปกติ - จํานวนระบบตรวจสอบ
๕ ระบบ
ประสิทธิภาพเขมแข็ง
๒. จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ งบประมาณปกติ - จํานวนขาราชการที่รับทราบ ทุกสํานัก/ศูนย@/กอง
ระบบการตรวจสอบภายใน
ผลการตรวจสอบภายใน
๓. การเผยแพรผลการตรวจสอบภายใน งบประมาณปกติ - จํานวนชองทางในการ
อยางนอย ๓ ชองทาง
องค@กร
เผยแพรผล

หนวยตรวจสอบ
ภายใน/สอ.
หนวยตรวจสอบ
ภายใน /สอ.
หนวยตรวจสอบ
ภายใน

๓.๓ เผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองตอสาธารณะ

๑. รายงานประจําป1 ๒๕๕๕

รอยละ ๘๐

กพร.

รอยละ ๑๐๐

กพร.

อยางนอย
รอยละ ๕๐

ตสน.

รอยละ ๑๐๐

ตสน.

๒ ชองทาง

ตสน.

๒. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด ประจําป1 ๒๕๕๕
๓. รายงานผลการตรวจสอบภายในที่
เผยแพรทาง e-office
๔. แบบประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบ
ภายใน

งบประมาณปกติ - รอยละความพึงพอใจตอ
รายงานประจําป1
งบประมาณปกติ - ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานที่แลว
เสร็จทันเวลา
- จํานวนขาราชการที่
รับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานแลว
เสร็จทันเวลา
- จํานวนชองทางการ
เผยแพร

นโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : ๑. ส8งเสริมให/เกิดความปลอดภัยในองคการ
มาตรการ:
๑. การทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
๑.๑ สงเสริมและสรางระบบความปลอดภัยใน
องค@การ (OG)
๒. แผนตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่

งบประมาณ
(ล/านบาท)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

งบประมาณปกติ - แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ที่ปรับปรุง
งบประมาณปกติ - รายงานผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย

นโยบายหลัก : ๒. ส8งเสริม ปลูกฝCง และกระตุ/นให/ตระหนักถึงความเสี่ยงต8อการผิดจริยธรรม จนเปDนวัฒนธรรมขององคกร
มาตรการ:
๒.๑ กําหนดใหมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความ ๑. การจั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ล งบประมาณปกติ - จํานวนครั้งของการ
องค@การที่ดีแบบบูรณาการ
ประชุม
โปรงใส
๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ@นโยบายฯ ให
- จํานวนชองทางการ
ขาราชการรับทราบ
สื่อสาร
๓. การดําเนินงานตามนโยบาย
- จํานวนโครงการรองรับ
แตละยุทธศาสตร@/
มาตรการ
- จํานวนรางวัลที่ไดรับ
๒.๒ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความ ๑. การสํ า รวจบทบาทการมี ส วนรวมใน งบประมาณปกติ - จํานวนบทบาท
กิ จ กรรมเสริ ม สรางความโปรงใสของ
โปรงใสในองค@กร
ผูบริหารสูงสุดหรือผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน/กลุม
๒. การจัดกิจกรรมเสริมบทบาทการมีสวน งบประมาณปกติ - จํานวนกิจกรรมที่
รวมของผู บริ ห ารในการสรางความ
เสริมสรางความโปรงใส
โปรงใส

อยางนอย
๑ แผนงาน
เปYนไปตามแผน
รอยละ ๘๐

ผู/รับผิดชอบ

สอ.
สอ.

นโยบายการกํากับ กพร.
ดูแลองค@การที่ดี
แบบบูรณาการ
อยางนอย ๑
กพร.
โครงการ/
ยุทธศาสตร@
กพร.
๑ รางวัล
อยางนอย ๓ ดาน ทุกสํานัก/สถาบัน/
กลุม
อยางนอย ๓ ดาน ทุกสํานัก/สถาบัน/
กลุม

นโยบายหลัก/มาตรการ

๒.๓ สรางกลไกในการเสริมหนุนความพยายาม
หรือความริเริ่มของหนวยงานในการสราง
ความโปรงใส

โครงการ/กิจกรรม

๑.

งบประมาณ
(ล/านบาท)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

กา ร สํ า ร ว จค ว า มคิ ด เห็ น เ กี่ ย ว กั บ งบประมาณปกติ - จํานวนรอยละของ
รอยละ ๔๐
สถานการณ@ ก ารทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ประชาชนที่แสดงความ
ของขาราชการ สกศ.
คิดเห็น และอัตราการ
ตอบกลับของแบบสํารวจ
๒. โครงการอบรมใหความรู
งบประมาณปกติ - จํานวนครั้งของการอบรม อยางนอย ๑ ครั้ง
๓. การสํ า รวจโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ให งบประมาณปกติ - จํานวนโครงการ/กิจกรรม
๕ โครงการ
การทํ า งานภายในหนวยงานมี ค วาม
เพื่อใหการทํางานภายใน
โปรงใส
หนวยงานมีความโปรงใส
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม
๒ โครงการ
ใหม เพื่อใหการทํางานภายใน
หนวยงานมีความโปรงใส
๒.๔ สรางกลไกในการเฝ[าระวัง สอดสอง ดูแล เพื่อ
๑. จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง งบประมาณปกติ - จํานวนคูมือของกระบวนงาน
๔ กระบวนงาน
ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน
กระบวนงานสรางคุณคาและกระบวนงาน
สรางคุณคา
และการใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
สนับสนุน
- จํานวนคูมือของกระบวนงาน
๔ กระบวนงาน
๒. การสํารวจกระบวนการทํางานเพื่อลด
สนับสนุน
ความเสี่ย งอั นเกิด จากการใชดุ ลยพินิ จ
ของเจาหนาที่
๒.๕ สนับสนุนใหมีระบบบริหารความเสี่ยงดาน
๑. แผนบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส
งบประมาณปกติ - แผนบริหารความเสีย่ ง
๑ แผน
ความโปรงใส
ดานความโปรงใส
๒.๖ กําหนดระเบียบปฏิบัติผูรับผิดชอบ และควบคุม
๑. การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน งบประมาณปกติ - กระบวนการรับเรื่องรองเรียน
อยางนอย ๑
ดูแลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนจนถึงที่สดุ
- มีการกําหนด/มอบหมาย
กระบวนการ
อยางเครงครัด
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
- มีขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน
- มีการสื่อสารประชาสัมพันธ@
อยางนอย ๑
ขั้นตอนการรับเรื่อง
ชองทาง
รองเรียนใหบุคลกรทั้ง
ภายใน - ภายนอก
- มีระเบียบปฏิบตั ิในการ
อยางนอย ๑
รับเรื่องรองเรียน
ระเบียบ
- มีการรายงานผลการ
อยางนอย ๑ ฉบับ
ดําเนินงานตอเรื่อง
รองเรียน

ผู/รับผิดชอบ

กพร.

กพร.
ทุกสํานัก/สถาบัน/
กลุม
ทุกสํานัก/สถาบัน/
กลุม
ทุกสํานัก/สถาบัน/
กลุม
ทุกสํานัก/สถาบัน/
กลุม
คกก./คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง
กพร.

นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล/านบาท)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

นโยบายหลัก : ๓. เสริมสร/างความเข/มแข็งในการป5องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ:
๑. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการป[องกัน งบประมาณปกติ - จํานวนครั้งของการจัด
๓.๑ เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ
และปราบปรามการทุจริต
อบรม

อยางนอย ๑ ครั้ง

ผู/รับผิดชอบ

กพร.

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล/านบาท)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

นโยบายหลัก : ๑. ส8งเสริมความก/าวหน/าในอาชีพแก8บุคลากรตามความรู/ ความสามารถ อย8างเปDนธรรมเสมอภาคภาค
มาตรการ:
๑.๑ กําหนดขั้นตอนวิธีการในการเตรียมความพรอม ๑. จัดทําเสนทางการเติบโตของสายอาชีพที่ งบประมาณปกติ - เอกสารเสนทางการ
ชัดเจน และเปGดเผยใหทราบโดยทั่วกัน
เติบโตของสายอาชีพ
ดานความกาวหนาในอาชีพอยางเปYนธรรม
เสมอภาค

๑ เลม

ผู/รับผิดชอบ

สอ.

นโยบายหลัก : ๒. ให/ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย8างเปDนระบบและต8อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ/าหน/าที่ของรัฐในการป5องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ:
๑ ระบบ
สอ.
๒.๑ วางระบบการพัฒนาความรูความสามารถของ ๑. การจัดทําระบบสายงานการพัฒนาความรู งบประมาณปกติ - จํานวนระบบการ
บุคลากรอยางทั่งถึง ตอเนื่อง
ความสามารถของบุคลากร สกศ.
พิจารณาความรู
ความสามารถของ
บุคลากร สกศ.
งบประมาณปกติ - จํานวนบุคลากรที่ไดรับ - รอยละ ๕๐ ของ ก.พ.ร.
๒.๒ พัฒนาศักยภาพขาราชการในการป[องกันและ ๑. โครงการอบรม/พัฒนาขาราชการดาน
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
การป[องกันและปราบปรามการทุจริต
การพัฒนา
บุคลากรของ
สํานักงานฯ

นโยบายหลัก/มาตรการ

๒.๓ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของ
บุคลากรอยางเปYนระบบและตอเนือ่ ง เพื่อ
สรางองค@กรการจัดการความรู และสงเสริมให
มีความเขมแข็งยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล/านบาท)

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร

๑.๘๒๒๐

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT

๐.๑๐๐๐

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะขาราชการ

๓.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป5าหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย

ผู/รับผิดชอบ

สอ.
- ระบบการพัฒนาความรู - ๑ ระบบ
ความสามารถของ
บุคลากร
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับ - รอยละ ๙๐ ของ สวพ.
บุคลากรของ
การพัฒนา
สนง.
- จํานวนขาราชการไดรับ - รอยละ ๗๕ ของ สอ..
ขาราชการของสนง.
การพัฒนาสมรรถนะ
ไดรับการพัฒนา
(ตอคน/ป1)
- ไมนอยกวา
- จํานวนวันที่เขารับ
๑๐ วัน/คน/ป1
การพัฒนา

นโยบายหลัก : ๓. มุ8งส8งเสริมให/ผู/ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรการ:
๓.๑ จั ด กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารเพื่ อ สรางเสริ ม
สุ ข ภาพแกผู ปฏิ บั ติ ง านและเสริ ม สราง
ความสัมพันธ@อันดีระหวางผูปฏิบัติงาน

๑. โครงการตรวจสุขภาพประจําป1

งบประมาณปกติ - จํานวนครั้งของการ
ตรวจสุขภาพ
๒. โครงการสงเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณปกติ - จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา
การปฏิบตั ริ าชการของบุคลากร สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

อยางนอย ๑ ครั้ง

สอ.

รอยละ ๕๐ ของ
บุคลากรของ
สํานักงานฯ

สอ.

คณะผู/จัดทํา
ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ดร.เอนก เพิ่มวงศ@เสนีย@
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม
นางสุรางค@ โพธิ์พฤกษาวงศ@
ดร.สุภาพร โกเฮงกุล

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

ผูจัดทํา
๑. นางรุจิรา สุนทรีรัตน@

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

