แผนปฏิบัติการ
การกากับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการกากับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น อันประกอบด้วย นโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมาตรการปฏิบัติ ซึ่งภายใต้นโยบายทั้ง ๔ ด้านนั้น ได้หลอมรวม
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการไว้เรียบร้อยแล้ว สาหรั บสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสานัก/สถาบัน/กลุ่มต่างๆ จะนาแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสานัก/กลุ่มต่างๆ
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

แผนปฏิบัติการการกากับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๑) มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี มีความสุข
มาตรการ:
๑. จัด กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ ช่ว ยเหลื อสั งคม ๑. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ่าปี
อย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง

-

- จ่านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

๒. โครงการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การในพื้ นที่ เพื่ อการ งบประมาณปกติ - จ่านวนครั้งที่จัดกิจกรรม
พั ฒนาสมรรถนะบุ คลากรของส่ านั กงานฯ โดยมี
- จ่านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม ดังนี้
กิจกรรม
- จัดท่าแผนระดมทุน เพื่อมอบให้โรงเรียน
- ส่งเสริมงานของกลุ่มแม่บ้านสตรี
นโยบายหลัก: ๒) เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
มาตรการ:
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ ๑. โครงการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การในพื้ นที่ เพื่ อการ
ตามหลั กคุณธรรม จริยธรรม และวินั ย
พั ฒนาสมรรถนะบุ คลากรของส่ านั กงานฯ โดยมี
รวมถึงการด่าเนิน ชีวิตตามหลัก ปรัชญา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิ นั ย รวมถึ ง การ
ด่าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- จ่านวนครั้งที่จัดกิจกรรม
- จ่านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

- ร้อยละ ๕๐ ของ
ข้าราชการ
ส่านักงานฯ
- อย่างน้อย ๓ ครั้ง
- ร้อยละ ๘๐ ของ
ข้าราชการ
ส่านักงานฯ

สอ.

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- ร้อยละ ๕๐ ของ
ข้าราชการ
ส่านักงานฯ

สอ.

สบค.

๑

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๑.ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บูรณาการความร่วมมือและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานและร่วมดาเนินงานของ

องค์การ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ:
๑.๑ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
๑.๒ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

๑. โครงการประชุ ม สั ม มนาระดมความคิ ด งบประมาณปกติ - จ่านวนครั้งของการจัด
จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้
ประชุมสัมมนา
ส่วนเสีย ประชาชนทั่วไป เครือข่ายต่างๆ
- จ่านวนช่องทางการมี
ทุ ก ภู มิ ภ าคให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ส่วนร่วม
ตัดสินใจ

อย่างน้อย ๘ ครั้ง

ทุกส่านัก/กลุม่
ที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย ๒ ช่องทาง ภารกิจหลัก

๒. การจัดท่ารายงานเผยแพร่ความรู้ทางสื่อ งบประมาณปกติ - จ่านวนเล่มที่จดั พิมพ์
สิ่งพิมพ์ของส่านักงานฯ
- จ่านวนสมาชิก

๑,๕๐๐ เล่ม
๑,๓๐๐ คน

ทุกส่านัก/กลุม่
ที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลัก

นโยบายหลัก : ๒. มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง
มาตรการ:
๒.๑ จัดให้มีมาตรฐานการให้บริการประชาชน
๑. จัดท่ามาตรฐานการให้บริการประชาชน งบประมาณปกติ - จ่านวนกระบวนการ
และประกาศให้ทราบ
ให้บริการ

อย่างน้อย ๑
กระบวนการ

ทุกส่านัก/กลุม่

๒. การเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ
นโยบายหลัก : ๓. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต
มาตรการ:
๑. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สกศ.
๓.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง รวมทั้งผลการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองต่อสาธารณะ

งบประมาณปกติ - ช่องทางการเผยแพร่

งบประมาณปกติ - ระดับความส่าเร็จของ
การด่าเนินงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
- จ่านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

อย่างน้อย ๑ ช่องทาง ทุกส่านัก/กลุม่

ร้อยละ ๘๐

สวพ.

๒ ช่องทาง

สวพ.
๒

นโยบายหลัก/มาตรการ

๓.๒ จัดให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ด่าเนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี
๓.๓ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

๑. การจั ด ท่ า ระบบตรวจสอบภายในที่ มี งบประมาณปกติ - จ่านวนระบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเข้มแข็ง
๑. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
งบประมาณปกติ - ระดับความส่าเร็จของ
ราชการตามตัวชี้วัด ประจ่าปี ๒๕๕๕
การด่าเนินงานที่แล้ว
เสร็จทันเวลา
๒. การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบภาย งบประมาณปกติ - จ่านวนข้าราชการที่
ในทาง e-office
รับทราบรายงานผล
- จ่านวนช่องทางการ
เผยแพร่
๓. แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบ งบประมาณปกติ - ระดับความส่าเร็จของ
ภายใน
การด่าเนินงานแล้ว
เสร็จทันเวลา
- จ่านวนช่องทางการ
เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

๕ ระบบ

ตสน.

ร้อยละ ๑๐๐

กพร.

อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐
๓ ช่องทาง

ตสน.

ร้อยละ ๑๐๐

ตสน.

๒ ช่องทาง

นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : ๑. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์การ
มาตรการ:
๑.๑ ส่งเสริมและสร้างระบบความปลอดภัยใน
๑. การทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
องค์การ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

งบประมาณปกติ - แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ที่ปรับปรุง

๑ แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

สอ.

๓

นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๒. ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรม จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
มาตรการ:
- อย่างน้อย ๒ ครั้ง กพร.
๒.๑ ก่าหนดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความ ๑. ทบทวนนโยบายการก่ากับดูแลองค์การ งบประมาณปกติ - จ่านวนครั้งของการ
ที่ดีแบบบูรณาการและจัดท่าแผนปฏิบัติ
ประชุม
โปร่งใส
การการก่ากับดูแลองค์การที่ดี
๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายฯ ให้
- จ่านวนช่องทางการสื่อสาร - อย่างน้อย ๑
ข้าราชการรับทราบ
ช่องทาง
- จ่านวนโครงการรองรับ - อย่างน้อย ๑
แต่ละยุทธศาสตร์/
โครงการ/
มาตรการ
ยุทธศาสตร์
๒.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความ
โปร่งใสในองค์กร

๑. การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

๒.๓ สร้างกลไกในการเสริมหนุนความพยายาม
หรือความริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าง
ความโปร่งใส

๑.

งบประมาณปกติ - จ่านวนบทบาท

ร่วมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโดย งบประมาณปกติ - จ่านวนครั้งที่จัดประชุม
น่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผนวกไว้ใน
หลักสูตร

๒.๔ สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล เพื่อ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล

๑. จัดท่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง งบประมาณปกติ - จ่านวนคู่มือของกระบวนงาน
กระบวนงานสร้างคุณค่าและกระบวนงาน
สนับสนุน

๒.๕ สนับสนุนให้มรี ะบบบริหารความเสี่ยงด้าน
ความโปร่งใส

๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

งบประมาณปกติ - แผนบริหารความเสีย่ ง
ด้านความโปร่งใส

อย่างน้อย ๑
บทบาท

สอ.

อย่างน้อย ๒ ครั้ง สมร.

อย่างน้อย ๑
กระบวนงาน
๑ แผน

ทุกส่านัก/กลุม่

คกก./คณะท่างาน
บริหารความเสี่ยง

๔

นโยบายหลัก/มาตรการ

๒.๖ ก่าหนดระเบียบปฏิบัติผู้รับผิดชอบ และควบคุม
ดูแลการด่าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนจนถึงที่สดุ
อย่างเคร่งครัด

โครงการ/กิจกรรม

๑. ระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน

นโยบายหลัก : ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ:
๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
๓.๑ เสริมสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กพร.
งบประมาณปกติ - มีกระบวนการรับเรื่อง
อย่างน้อย ๑
ร้องเรียน
กระบวนการ
- มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย ๑
ขัน้ ตอนการรับเรื่อง
ช่องทาง
ร้องเรียนให้บุคลกรทั้ง
ภายใน - ภายนอก
- มีขั้นตอนและระเบียบ
อย่างน้อย ๑
ปฏิบัติในการรับเรื่อง
ระเบียบ
ร้องเรียนพร้อม
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- มีการรายงานผลการ
อย่างน้อย ๑ ฉบับ
ด่าเนินงานต่อเรื่อง
ร้องเรียน

งบประมาณปกติ - จ่านวนรายงานผล

นโยบายด้านผู้ปฏิบตั ิงาน
นโยบายหลัก/มาตรการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

อย่างน้อย ๑ ฉบับ ตสน.

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

นโยบายหลัก : ๑. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรมเสมอภาคภาค
มาตรการ:
๑.๑ ก่าหนดขั้นตอนวิธีการในการเตรียมความพร้อมด้าน ๑. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรให้ ด่ า รง งบประมาณปกติ - จ่านวนต่าแหน่งว่างที่
ต่าแหน่งที่สูงขึ้น
ได้รับการแต่งตั้ง
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรมเสมอภาค

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละ ๗๕ ของ
ต่าแหน่งว่าที่
ได้รับการแต่งตั้ง
๕

นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๒. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ:
๒.๑ พัฒนาศักยภาพข้าราชการในการป้องกันและ ๑. โครงการอบรม/พัฒนาข้าราชการด้านการ งบประมาณปกติ - จ่านวนบุคลากรที่ได้รับ - ร้อยละ ๕๐ ของ กพร.
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การพัฒนา
บุคลากรของสนง.
๒.๒ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง เพื่อ
สร้างองค์กรการจัดการความรู้ และส่งเสริมให้
มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
งบประมาณปกติ - จ่านวนข้าราชการได้รับ - ร้อยละ ๗๕ ของ สอ.
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่ อ
การพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการของ
การพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรของ
(ต่อคน/ปี)
สนง. ได้รบั การ
ส่านักงานฯ
พัฒนา

นโยบายหลัก : ๓. มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรการ:
๓.๑ จั ด กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
สุ ข ภาพแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

๑. โครงการตรวจสุขภาพประจ่าปี

งบประมาณปกติ - จ่านวนครั้งของการ
ตรวจสุขภาพ

อย่างน้อย ๑ ครั้ง

สอ.

๖

