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ก

คํานํา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยบูรณาการหลักการและสาระบัญญัติของแนวทางการสรางมาตรฐาน
ความโปรงใสของสํา นัก งาน ก.พ. การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสของสํา นัก งาน ป.ป.ช เขา กับ
นโยบายกํ า กั บ ดู แ ลองคก ารที่ดี ข องสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. โดยจั ดทํ า เป น นโยบายการกํ า กั บ ดูแ ลองค ก ารที่ ดี
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานฯ ไดทบทวนและจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเข็มทิศ
นําทางในการยกระดับการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองคก ารที่ดีแ บบบู ร ณาการของสํ า นัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา จึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการกํากับดูแลองคการที่ดีฯ พรอมทั้งวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการประเมินที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของสํานัก งานฯ ใหส ามารถสรา งความเชื่อ ถื อ มั่นใจ และศรัทธาจากผูรับ บริ การและผู มีสว นไดสว นเสี ย
พรอมทั้งมีภาพลักษณที่ดีในสังคม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดี
แบบบูรณาการของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะสามารถขับเคลื่อน
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและสงผลใหสํานักงานมีระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในระดับที่สูงขึ้น

(นายกมล รอดคลาย)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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สวนที่ ๑

บทนํา
๑.๑ ที่มา
ดว ยรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หนา ที่ของชนชาวไทย
มาตรา ๗๔ กํ า หนดให “บุ ค คลผู เ ป น ข า ราชการ พนั ก งานลู ก จ า งของหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
อํานวยความสะดวก และใหบ ริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี
ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมื อ ง ...” และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐมาตรา ๗๘ กํ า หนดให “รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การ
ตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินดังตอไปนี้ (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ าหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกั บการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํ างาน
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลั กการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ (๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน...”
ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมการพัฒนาระบบราชการ และสงเสริม
ธรรมาภิบ าลของรัฐ ดังปรากฏในพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ารราชการแผนดิน (ฉบับ ที่๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๗๑/๑๐ (๑) บั ญ ญั ติ ใ ห “ก.พ.ร. มีอํ า นาจหนา ที่เ สนอแนะให คํ าปรึก ษาแก ค ณะรัฐ มนตรีเ กี่ย วกั บ
การพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบ
บุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่นใหเปนไปตามมาตรา ๓/๑
โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรและมาตรการก็ได” จึงไดกําหนดใหทุกสวนราชการ
จังหวัด และองคการมหาชน จัดทําแนวทางปฏิบัติดานธรรมาภิบาลในระดับองคการ นอกเหนือจากประมวล
จริยธรรมในระดับบุคคลในชื่อวา “นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” ขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณของ
องคการวา “จะกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน”

๑.๒ ความหมาย
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได กํ า หนดความหมายของคํ า ว า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี
(Organizational Governance) หมายถึง การประกาศเจตนารมณขององคการที่จะดําเนินการ และกําหนด
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยผูบริหาร
ของแตละองคการจะตองวางนโยบายเกี่ยวกับ รัฐ สังคม สิ่งแวดลอม ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย องคการ
และผูปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการหรือโครงการเพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายของ
องคการ

๑

๑.๓ องคประกอบ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดองคประกอบของนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีเพื่อใหการจัดทํา
นโยบายการกํ า กั บ ดูแ ลองคก ารที่ ดีข องภาครัฐ เป นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น และมี ค วามเปน สากลเที ย บเทา
หนวยงานในตางประเทศและหนวยงานในภาคเอกชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นสมควรกําหนดกรอบนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี ซึ่งครอบคลุมองคประกอบ ๔ ดานสําคัญ ไดแก
๑) นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
• รัฐ หมายถึง บานเมืองประเทศชาติและหมายรวมถึงประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งขอตกลง
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
• สังคม หมายถึง คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญรวมกัน เชน สังคม ชนบท วงการหรือสมาคมของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน สังคมชาวบาน
• สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยูรอบๆ มนุษย มีทั้งที่ดี
และไมดี เชน โรงเรียนสรางสวนดอกไมใหเปนสิ่งแวดลอมที่ดีแกนักเรียน ชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกันหรือ
เลนการพนันเปนสิ่งแวดลอมที่ไมดีแกเด็ก
๒) นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
• ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรงหรือผานชองทางการสื่อสาร
ตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
• ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสง
มอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย
๓) นโยบายดานองคการ
• องคการ หมายถึง ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน
เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้ง ซึ่งอาจเปนหนวยงานของรัฐ
เชน องคการของรัฐบาล หนวยงานเอกชน เชน บริษัทจํากัด สมาคมหรือหนวยงานระหวา งประเทศ เชน
องคการสหประชาชาติ ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงทิศทางในการดําเนินงาน นโยบาย โครงสราง กระบวนงาน ระบบ
ระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคการ เชน
ระบบการควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจาง การบริหารความเสี่ยง การจัดการระบบขอมูล การขัดผลประโยชน
ทางราชการ ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณราชการ
๔) นโยบายดานผูปฏิบตั ิงาน
• ผูปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองคการทุกประเภท

๒

สวนที่ ๒

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
๒.๑ แนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
นอกจากสํ า นัก งาน ก.พ.ร. แล ว ยั ง มีห น ว ยงานอื่ น ที่ ร ว มผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นให สว นราชการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก สํานักงาน ก.พ. ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางความโปรงใสในภาครัฐ
โดยความรวมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดจัดทําเครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของ
สวนราชการใหสอดคลองกับสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ และใหนําไปดําเนินการสงเสริ ม
ใหสวนราชการสรางมาตรฐานความโปรงใสในองคการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน
โดยแตละสวนราชการจะตองจัดทํานโยบายความโปรงใสเพื่อแสดงเจตนารมณในการบริหารงานของผูบริหาร
และตอบแบบประเมินตามเครื่องมือดังกลาว พรอมแนบหลักฐานการดําเนินงานใหชัดเจน
ตอมาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ได ป ระกาศยุ ท ธศาสตรช าติว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปราบการทุ จ ริ ต (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) และ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจ ริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ตามลําดับ
พรอมทั้งได พัฒ นาระบบการประเมินคุ ณธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิ นงานของหนว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ขึ้ น จากการทํา ความร ว มมื อ แบบทวิ ภ าคีกั บ ประเทศ
สาธารณรัฐ เกาหลี เพื่ อ บู ร ณาการแนวคิด การประเมิ น คุ ณธรรมในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครัฐ
(Integrity Assessment) ขององคการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights
Commission: ACRC) เขากับดัชนีวัดความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อกําหนดเปนกรอบ
แนวคิดดัชนีหลักและตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งจัดทํา
แบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใหทุกสวนราชการนําไปใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตรายป
ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได ว า เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต แตละสวนราชการจะตองจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี และแผนปฏิบัติการฯ พรอมตอบแบบประเมินมาตรฐานความโปรงใส แบบประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนการประเมินในเรื่อง
เดียวกัน คือ การบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปรงใส
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คือ
เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิ ง
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจ ของสวนราชการใหทันตอ
สถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมิน
๓

ผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ สกศ. จึงไดจัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ” ขึ้น
โดยการหลอมรวมหลักการและสาระบัญญัติของ “แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใสของสํานักงาน ก.พ.”
และ “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช.” ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง
ความโปรงใสและความมีคุณธรรมเขากับ “นโยบายกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงาน ก.พ.ร.”

๒.๒ วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
เพื่อให การปฏิบัติงานของ สกศ. มีผลในทางปฏิบัติอ ยางแทจ ริง และเกิดประโยชนกับทุกฝ าย
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ จึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
๑) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิ ให
เกิดขึ้นในหนวยงาน
๒) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของ สกศ. ทั้งนี้เพื่อ
มิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสว นตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสี ยตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงาน
๓) เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาใหเกิดขึ้น กับ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย

๒.๓ ขั้นตอนการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
๑) ศึก ษาหลักการแนวคิดของนโยบายการกํา กับ ดูแลองคการที่ดี รายละเอีย ดของเครื่ องมือ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสทุกประเภท รวมทั้งประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับ
วาดวยจรรยาขาราชการ สกศ.
๒) ทบทวนนโยบายการกํา กับ ดูแลองคก ารที่ดี แบบบูร ณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) และ
ผลการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ป.ป.ช.
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สกศ. เพื่อรวมพลังในการวิเ คราะหสังเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางนโยบายการกํา กับดูแลองคการที่ดี รายละเอียดของเครื่องมือ ประเมินคุณธรรมและความโปร ง ใส
ทุกประเภท รวมทั้งประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สกศ.
๔) จัดทํา (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๕) นําเสนอ (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการตอที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจํา สกศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๖) ปรับแกไข (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ตามขอเสนอของที่ประชุม
และนําเสนอเลขาธิการสภาการศึกษาใหความเห็นชอบ
๗) จัดพิมพและเผยแพรใหแกบุคลากรของ สกศ. ไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้ ง
เผยแพรในเว็บไซต เพื่อใหสาธารณชนรับทราบ

๔

สวนที่ ๓

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
สกศ. ไดริเริ่มดําเนินการเรื่องมาตรฐานความโปรงใสมาตั้งแตป ๒๕๕๓ โดยประกาศใชนโยบาย
เกี่ ย วกั บ ความโปร ง ใส เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และใช เ รื่ อ ยมาจนถึ ง ป ง บประมาณ ๒๕๕๕
ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒ ป นั้น นอกจาก สกศ. จะดําเนินการตามนโยบายความโปรงใสที่พัฒนาขึ้นแลว ยังได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกั นและ
ปราบปรามการทุจ ริต และนโยบายกํา กับ ดูแ ลองคก ารที่ดีดวย ซี่งเมื่อ ทํา การวิเคราะหความเหมือ นหรื อ
ความตางของทั้ง ๓ นโยบายแลว พบวา มีหลายตัวชี้วัดที่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อทําใหการทํางานของบุคลากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สกศ. จึงไดทําการหลอมรวมทั้ง ๓ นโยบายเขาดวยกัน จัดทําเปน “นโยบายกํากับ
ดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)” ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ และ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดทบทวนนโยบายการกํากับ ดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจํา สกศ. และเลขาธิการสภาการศึก ษาไดประกาศเจตนารมณ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ไวเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
พรอมทั้งจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายตามเจตนารมณของเลขาธิการสภาการศึกษา ดังนี้

๓.๑ ประกาศเจตนารมณนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
ประกาศเจตนารมณ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจหลักดานพัฒนานโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และ
เสริมสรางศักยภาพการแขงขัน รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผนการศึกษาแหงชาติ ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อเอื้อตอการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ
ในฐานะผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นสมควรใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ประกาศใชเมื่อวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) ของสํานักงาน ก.พ.ร. คูมือแนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใสของสํานักงาน ก.พ.
และยุ ท ธศาสตร ชาติ วา ดว ยการปองกั นและปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. แลวจัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)” ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อเปน “เข็มทิศนําทาง” การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให

๕

๑. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๒. มีนโยบายโปรงใสที่ชัดเจน เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการทีเ่ ปดเผยโปรงใส เนนการมี
สวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน โดยการสนับสนุน
เสริมสรางความโปรงใสใน สกศ. ทุกงาน ไดแก
๒.๑ การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
๒.๒ การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบ
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี
๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ
๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ
๒.๖ การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
๒.๗ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากร)
๒.๘ การจัดการและตอบสนองตอเรื่องรองเรียน
๒.๙ การใหและเปดเผยขอมูลการจัดซือ้ จัดจาง
๒.๑๐ การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๒.๑๑ ความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
๒.๑๒ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ สกศ. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิ
ราชการ และการเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ สกศ.
๓. มีความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่ (Accountability) โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน
๔. มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและโปรงใส
๕. มีการปฏิบัตริ าชการที่ยดึ หลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตาน
การทุจริตทีม่ ีประสิทธิภาพ
๖. มีระบบบริหารงานที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวมในเรื่องตอไปนี้
๖.๑ ความเปนธรรมในการมอบหมายงานที่ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
๖.๒ การบริหารงบประมาณทีย่ ึดหลักความคุมคา
๖.๓ การบริหารงานบุคคลทีย่ ดึ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งนี้ เพื่อสรางเสริมให สกศ. เปนองคการที่มีศักดิ์ศรี พรอมสรางความมั่นใจศรัทธาและความไววางใจ
ให แกผู รับ บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงเปนองคการที่ปลอดจากการทุจ ริ ตประพฤติมิ ชอบ และการรับ
ผลประโยชนทับซอนตลอดไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากรทุกคนของ สกศ. จะไดศึกษาทําความเขาใจ
ยอมรับเปนหลักสําหรับการปฏิบัติราชการและนําไปปฏิบัติจนเปน “วิถี” เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาระหวาง
สกศ. กับบุคลากรของ สกศ. ตลอดไป

(นายกมล รอดคลาย)
เลขาธิการสภาการศึกษา

๖

๓.๒ นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เพื่ อแสดงความมุ งมั่ นต อการบริ หารราชการตามหลั กธรรมาภิ บาล สํ านั กงานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา ไดกํา หนดนโยบายการกํา กับดูแ ลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกอบดวยนโยบายหลักและมาตรการภายใตกรอบนโยบายหลัก
๔ ดาน คือ
๑. ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
๑.๑ มุงมั่นในพันธกิจ ความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชนของรัฐไวสูงสุด
 กํากับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
 กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและประหยัดน้ําใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลอยางจริงจัง

๑.๒ สงเสริม รักษา ธํารงไวซ่งึ จารีต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
 จัดกิจกรรมสงเสริมรักษา/ธํารงไวซึ่งจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ที่ดีงามของชาติในโอกาสตางๆ

๑.๓ มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมที่ดี มีความสุข
 ดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุนและชวยเหลือสังคมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๑.๔ มุงมัน่ รักษา และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงาน
 จัดกิจกรรมอนุรักษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในองคกร

อยางสม่ําเสมอ

๑.๕ เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและ

วินัย รวมถึงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗

๒. ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๑ สงเสริม สนับสนุนใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียบูรณาการความรวมมือ

และมีสวนรวมในภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
 ควรมีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เชน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อปองกันการทุจริต
 จัดกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมดําเนินภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รวมทั้ง รวมปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 จัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๒ มุงมั่นใหบริการขอมูลทางวิชาการที่ถูกตอง ชัดเจน ทันเวลา ตรงตามความตองการ
ของผูรับบริการอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ
 ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการขอมูลทางวิชาการที่ชัดเจน
และประกาศใหทราบ พรอมทั้งติดตามประเมินผลการใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ
 ดําเนินการใหบริการขอมูลทางวิชาการอยางเสมอภาคดวยจิตบริการ
(Service Mind) และชองทางที่หลากหลาย
๒.๓ มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส สุจริต
 สรางและกระตุนจิตสํานึกในการใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต
 ดําเนินการใหบริการโดยโปรงใสสุจริตเสมอภาค ไมเอื้อประโยชนตอผูใด
ไมรับเงินพิเศษหรือสิ่งแลกเปลี่ยนหรือสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆ
 จัดใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารสูสาธารณะอยางครบถวน ถูกตอง
หลากหลายชองทาง
 จัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดซื้อจัดจางอยาง
ครบวงจร หมายรวมถึง กระบวนการจัดซื้อจัดจาง แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางรายป การประกาศเผยแพรแผนฯ/ผลการจัดซื้อจัดจาง/
ราคากลางผานสื่อตางๆ การรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณที่ผานมา โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงรอยละของ
จํานวนโครงการและรอยละงบประมาณของโครงการที่จําแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน พรอมทั้งเขียนการปรับปรุงแผนไว
โดยละเอียด และนําผลการวิเคราะหไปใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ในปตอไป เปนตน
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อลด
ความเสี่ยงในความผิดพลาด
๘

๓. ดานองคการ
๓.๑ สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในองคการ
 สงเสริมและสรางระบบความปลอดภัยในองคการ
๓.๒ สงเสริมปลูกฝงและกระตุนใหตระหนักถึงความเสี่ยงตอการผิดจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
 รณรงคสรางความโปรงใสทั่วทั้งองคกร โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาลเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจและขอรองเรียน
 จัดกิจกรรมสงเสริมอบรมใหความรูเกี่ยวกับจริยธรรมขาราชการพลเรือน
และจรรยาขาราชการ
 จัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุนอยางครบวงจร พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ รายงานการติดตามประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานฯ
อยางตอเนื่อง เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่
 สนับสนุนใหมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส
 จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
 พัฒนาระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 กําหนดระเบียบปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการดําเนินการ
ตอเรื่องรองเรียนจนถึงที่สุดอยางเครงครัด
๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 จัดใหมีการบริหารงบประมาณที่โปรงใส คุมคา ประหยัด ตรวจสอบได
และปลอดการทุจริต
 จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงาน พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการฯ สูสาธารณะ
อยางตอเนื่อง
 จัดใหมีการอบรมเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอนและการตอตานการทุจริตในองคกรอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดทํา
และดําเนินงานตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอนใหครบวงจรอยางเครงครัด
 พัฒนาแนวทางหรือคูมือการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอนอยางครบวงจร ซึ่งหมายรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
บุคลากรในหนวยงาน การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน การนําขอเสนอแนะ
จากรายงานผลการปฏิบัติงานไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงทั้งระบบ
การทํางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๙

๔. ดานผูปฏิบัติงาน
๔.๑ สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรตามหลักความรูความสามารถ
อยางเปนธรรมเสมอภาค
 จัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ถูกตองเปนปจจุบัน
รวมทั้งแผนอัตรากําลังของหนวยงานลวงหนา
 จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจนและเปดเผยใหทราบ
ทั่วทั้งองคกร
 กําหนดแนวทางการประเมินและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรตามเสนทางความกาวหนา
อยางเปนธรรมและเสมอภาค
 กําหนดแนวทางการประเมินความดีความชอบตามระดับคุณภาพของผลงาน
และจํานวนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ตองรับผิดชอบ
 กําหนดหลักเกณฑการมอบหมายงานที่เปนธรรมตามหลักประชาธิปไตย
โดยคํานึงถึงความรูค วามสามารถและมาตรฐานกําหนดตําแหนง
 พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการรักษาบุคลากรที่มีความรูค วามสามารถ
 กําหนดคาตอบแทนใหเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถและ
ผลการฏิบัติงาน
๔.๒ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทั้งดานวิชาการ
งานสนับสนุน และงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
 เรงรัดใหดําเนินงานพัฒนาบุคลากรทุกประเภทตามแผนเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพและแผนพัฒนารายบุคคลที่กําหนดไวอยางเครงครัด ทันเวลา
โดยพิจารณาคัดเลือกจากปจจัยรอบดานอยางเหมาะสม เปนธรรม และ
เสมอภาค
 จัดใหมีการอบรมใหความรูท ั้งดานวิชาการ งานสนับสนุน รวมถึงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนอยางตอเนื่อง พรอมทั้งติดตามประเมินผลการนํา
ความรูไปใชประโยชน
๔.๓ มุงสงเสริมใหผูปฏิบัติมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
 จัดสภาพแวดลอมภายในหนวยงานใหสะดวกเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวมดําเนินงาน
ทุกขั้นตอน
 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ที่มีผลงานดีและมีคุณภาพ โดยให
เกียรติและยกยองเปนบุคคลตัวอยางในหนวยงาน พรอมทั้งสงเสริมใหไดรับ
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน

๑๐

สวนที่ ๔

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑ สรุ ป ภาพรวมผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี
แบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สกศ. ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการกํ า กั บ ดูแ ลองคก ารที่ ดีแ บบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ พร อ มทั้ ง วั ด และประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการประเมินที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ สกศ.
ใหสามารถสรางความเชื่อถือ มั่นใจ ศรัทธา จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางภาพลักษณที่ดี
ในสังคัม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานัก/กลุมตางๆ ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ การ
การกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปสาระสําคัญการดําเนินงาน
ในแตละนโยบายไดดังนี้
๑) นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
๑.๑) มุงมั่นในพันธกิจ ความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชนของรัฐไวสูงสุด
การดําเนินงาน: เรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจา ยประจําป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รณรงคลดโลกรอ น
ดวยการประหยัดพลังงานและประหยัดน้ํา ดําเนินโครงการ งาน และกิจกรรมทางวิชาการ
ตามพันธกิจขององคกรเพื่อพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐาน และสรางองคความรูที่สามารถ
นํา ไปใชป ระโยชนไดอยา งแทจริง รวมทั้งการจัดทํา/พัฒนาคูมือ การปฏิบัติง านทั้ ง งาน
วิชาการและงานสนับสนุน
๑.๒) สงเสริม รักษา ธํารงไวซึ่งจารีต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
การดําเนินงาน: จัดกิจกรรมการถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป การสงบุคลากร
เขารวมกิจกรรมในโอกาสสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น อาทิ งานวันครู งานการศึกษาไทย
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ
๑๒๔ ป การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม การเขารวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ และ
วันแมแหงชาติ
๑.๓) มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมที่ดี มีความสุข
การดําเนินงาน: การถวายเทียนจํานําพรรษา พรอมปจจัยที่รับบริจาคจากประชาชน
บริเวณตลาดศรียาน ไปถวาย ณ วัดโบสถสามเสน กรุงเทพฯ มอบอุปกรณเครื่องเขียน กีฬา
และเครื่องอุปโภคบริโ ภคใหแกผูบริห าร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานผาสิงห และ
โรงเรียนบานผาตูบ อําเภอเมือง จังหวัดนาน
๑๑

๑.๔) มุงมั่น รักษา และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงาน
การดําเนินงาน: การปลูกตนไม และการขนหินทรายถมพื้นดินบริเวณรอบพระอุโบสถ
วัดปานันทบุรญ
ี านสังวราราม อําเภอเมือง จังหวัดนาน
๑.๕) เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การดําเนินงาน: จัดอบรมเสริม ความรู เรื่อง แนวทางการปฏิ บัติสํ าหรับ เจา หน า ที่
ภาครัฐ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ย วกับ การปฏิบัติราชการ การเผยแพรคูมือประมวลจริยธรรมขา ราชการ
พลเรือน แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด รวมทั้งเผยแพรประกาศ สกศ.
เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สกศ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหแกบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ระหวางวันที่
๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. โดยสงบุคลากรเขารวมเดินรณรงค และ
จัดนิทรรศการสงเสริมความโปรงใส เรื่อง “พลเมืองไทยมุงมั่น คอรรัปชันตองหมดไป”
รวมทั้งสงบุคลากรเขารับการอบรมหลัก สูตรประกาศนีย บัตรธรรมาภิบ าลของผูบ ริหาร
ระดับกลาง
๒) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๑) สงเสริม สนับสนุนใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียบูรณาการความรวมมือและมีสวนรวม
ในภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
การดําเนินงาน: เปดโอกาสใหผูรับ บริ การและผู มีสว นไดสว นเสีย เข า มามีสว นร ว ม
ในการดําเนินงานทุ กภารกิจ ของ สกศ. ผา นชองทางการประชุ ม สัม มนา ประชุ ม ทาง
วิชาการ กิจกรรมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) การจัดงาน นิทรรศการ การเขารวม
เป น คณะทํ า งาน คณะกรรมการ ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ในงานตา งๆ ของ สกศ. และเครื อ ข า ย
ความรวมมือและสมัชชาการศึกษา เปนตน
๒.๒) มุงมั่นใหบริการขอมูลทางวิชาการที่ถูกตอง ชัดเจน ทันเวลา ตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ อยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ
การดําเนินงาน: ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการประชาชน และการสง
บุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานอันจะนําไปสูการบริการขอมูลทางวิชาการ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไดแก หลักสูตรการสื่อสารที่ทรงพลังนํ าสู การเสนองานอยางมื ออาชี พ
หลักสูตรการปรับความคิดพิชิตงาน หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม
(Oral Communication Course : OCC) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการใหบริการสาธารณะ
โดยการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Audit)
๒.๓) มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส สุจริต
การดําเนินงาน: การปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารใหทันสมัย สามารถใหบริการขอมูล
ขาวสารไดครบถวนตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การอบรมเสริมความรู “แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ภาครัฐ
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน” ใหแกบุคลากร สกศ. จัดใหมีกลไกหรือชองทางการใหบริการ
สูสาธารณะไดอยางทั่วถึงและคุมคา และสงบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุเขารับการอบรม
หลักสูตรการบริหารงานพัสดุเบื้องตน
๑๒

๓) ดานองคการ
๓.๑) สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในองคการ
การดําเนินงาน: จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของแผนภาวะฉุกเฉินของ สกศ. และ
แผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒) พรอมทั้งจัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการซอมหนีไฟในอาคาร โดยมีเจา หนาที่สถานีดับ เพลิงสามเสนเปน วิท ยากร
ฝกอบรมใหความรูแ กบุคลากร สกศ.
๓.๒) สงเสริม ปลูกฝง และกระตุนใหตระหนักถึงความเสี่ยงตอการผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล
การดําเนินงาน: การส งเสริ มผู บริ หารระดั บสํ านั กให มี บทบาทในการส งเสริ มความ
โปรงใสดานคุณธรรม การมีสวนรวม การเปดเผยขอมูล การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจํา สกศ. เพื่อทําการทบทวนจรรยาขาราชการ สกศ. ที่ไดจัดทําไวเมื่อปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ การสงเสริมใหผูมีสวนไดสว นเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสํานั ก
การตรวจสอบภายในดานอื่นนอกเหนือจากเรื่องเงิน/บัญชี และการติดตามผลการจัดการ
ขอรองเรียน
๓.๓) เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
การดําเนินงาน: การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ สกศ. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
สกศ. มีกิจกรรมสําคัญๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ไดแก ๑) กิจกรรมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ระหวางวันที่ ๘
- ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. โดยการสงบุคลากรรวมเดินรณรงค และ
จัดนิทรรศการสงเสริมความโปรงใส เรื่อง “พลเมืองไทยมุงมั่น คอรรัปชันตองหมดไป” ๒)
จั ด อบรมเสริ ม ความรู เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ เพื่ อ ป อ งกั น
ผลประโยชนทับ ซอนใหแ กบุค ลากร สกศ. ๓) ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสตามแนวทางของสํานักงาน ป.ป.ช. ๔) จัดทํานโยบายการกํากับ ดูแลองคก ารที่ดี
แบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พรอมทั้งแผนงานขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติ การ
ประจําป
๔) ดานผูปฏิบตั ิงาน
๔.๑) สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรตามหลักความรูความสามารถอยางเปนธรรม
เสมอภาค
การดําเนินงาน: สกศ. มี ก ารจั ด ทํ า ทางเดิ น สายอาชี พ โดยอิ ง ตามแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ. ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และมีการจัดทําขอเสนอเรื่อง แผนทางเดิน
สายอาชีพของบุคลากร สกศ. เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของ สกศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณารวมกัน และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สกศ.

๑๓

๔.๒) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด า นวิ ช าการ
งานสนับสนุน และงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
การดําเนินงาน: สกศ. มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ๔ ขั้นตอน ไดแก แรกเขา
องคกร เนนการปฐมนิเทศ แรกเขาในงาน เนนใหเกิดการเรียนรูในงาน ดํารงตําแหนงงาน
เนนการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ ตําแหนงถัดไปในสายอาชีพ เนนเตรียมความพรอม
สําหรับตําแหนงงานที่สูงขึ้น และในระหวางปไดมีการพัฒนาบุคลากรทั้งจากการจัดหลักสูตร
การฝกอบรมโดย สกศ. และส ง บุ ค ลากรเข า รั บ การฝ ก อบรมตามหลั ก สู ตรที่ ห นว ยงาน
ภายนอกจัดขึ้น อาทิ การฝกอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ (โปรแกรม STATA) หลักสูตรการสื่อสารที่ทรงพลังนําสูการเสนองานอยางมืออาชีพ
หลักสูตรการปรับความคิดพิชิตงาน หลักสูตรทักษะเพื่ออาเซียน สัมฤทธิบัตรการใหบริการ
สาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Audit) หลักสูตรการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหาร
ระดับกลาง หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง เปนตน
๔.๓ มุงสงเสริมใหผูปฏิบัติมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
การดําเนินงาน: จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากร สกศ. มีการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายนอกอาคารอยางตอเนื่องตลอดทั้งปเพื่อใหมีความสวยงาม สะอาด รมรื่น และ
มีการปรับปรุงหองปฏิบัติงาน หองประชุม หองจัดเลี้ยง ภายในอาคารใหมีความสะดวกตอ
การปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมของสํานักงานยิ่งขึ้น มีการคัดเลือกขาราชการพลเรือน/
ลูก จา งประจํ า ดีเ ดน เป นประจํ า ทุก ป และมีก ารประกาศรายชื่ อ ผู ที่มีผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในระดับดีเดนและดีมากทางระบบ Intranet และประกาศเผยแพรบริเวณบอรดประชาสัมพันธ
ของ สกศ. นอกจากนี้ ยั ง มีก ารประเมิน องคก รดว ยวิ ธีก ารต า งๆ ได แ ก การประเมิ น
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การสํารวจสมรรถนะองคการ ทั้งระดับ
องคการ ระดับหนวยงาน และระดับบุคคล และการประเมินคุณภาพการบริหารจั ดการ
ภาครัฐ เพื่อนําผลการสํารวจมาจัดทําแผนกลยุทธการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

๑๔

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
นโยบายหลัก : ๑.๑ มุงมั่นในพันธกิจความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชนของรัฐไวสูงสุด
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ :
กํากับดูแลการใชจายงบประมาณ
รวมถึงการประหยัดพลังงาน และ
การประหยัดน้ํา ตามนโยบายของ
รัฐบาลอยางเครงครัด



โครงการ/กิจกรรม

๑. การเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การรณรงคลดโลกรอนดวยการ
ประหยัดพลังงานและประหยัดน้ํา



ดําเนินการโครงการ งาน และ
กิจกรรมทางวิชาการตามพันธกิจ
ขององคกรเพื่อพัฒนานโยบาย แผน
มาตรฐาน และสรางองคความรูที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
แทจริง

๓. แผนงาน/โครงการพัฒนานโยบาย
งานวิจัย งานประเมินผล
องคความรูของ สกศ. ฯลฯ



รอยละของการใชจายเงิน
งบประมาณภาพรวม
รายไตรมาส
- ไตรมาส ๑
- ไตรมาส ๒
- ไตรมาส ๓
- ไตรมาส ๔



จํานวนมาตรการรณรงค
เรื่องการประหยัดพลังงาน
 สัดสวนการใชพลังงานลดลง
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา


จํานวนขอเสนอนโยบาย
จํานวนงานประเมินผลฯ
 จํานวนงานวิจัย/องคความรู
 จํานวนขอเสนอความเห็นทาง
กฎหมายที่นําไปใชประโยชน


๑๕

ผลการดําเนินงาน

รอยละ ๓๐
รอยละ ๒๒
รอยละ ๒๑
รอยละ ๓๐
๓ มาตรการ
รอยละ ๑๐

๓ เรื่อง
๑ เรื่อง
๓๐ เรื่อง
๑ เรื่อง

รอยละ ๑๔.๗๒
รอยละ ๑๕.๒๓
รอยละ ๒๐.๔๐
รอยละ ๒๑.๘๐
- จํานวน ๓ มาตรการ ไดแก มาตรการประหยัดไฟฟา มาตรการ
ประหยัดน้ํามัน และมาตรการประหยัดน้ํา
- ไฟฟา เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๙.๗๘
- น้ํามัน ลดลงรอยละ ๒๗.๙๙
- น้ํา
เพิ่มขึ้นรอยละ ๔๙.๕๗
๑
๒๑
๑

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
๔. การจัดทํา/พัฒนาคูมือกระบวนงาน/
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งงาน
วิชาการและงานสนับสนุน



คูมือกระบวนงาน/มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

๔ กระบวนงาน
วิชาการ
๑๔ กระบวนงาน
สนับสนุน

ผลการดําเนินงาน
กระบวนงานวิชาการ จํานวน ๔ กระบวนงาน ไดแก
๑. การจัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของชาติ
๒. การจัดทําขอเสนอนโยบายดานการศึกษาของชาติ
๓. การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ
๔. การใหความเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
กระบวนงานสนับสนุน จํานวน ๘ กระบวนการ ไดแก
๑. การจัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา
๒. งานประชาสัมพันธ
๓. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. งานจัดทําคําของบประมาณ
๕. งานคลัง
๖. งานบริหารงานบุคคล
๗. งานชวยอํานวยการและบริหารงานทั่วไป
๘. งานตรวจสอบภายใน

นโยบายหลัก : ๑.๒ สงเสริม รักษา ธํารงไวซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมสงเสริมรักษาธํารงไว
ซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงามของชาติในโอกาสตางๆ

๑. การถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป



๒. กิจกรรมเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งจารีต
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่
ดีงามของชาติรวมกับองคกรหลัก
ในกระทรวงศึกษาธิการ เชน
ประเพณีวันสงกรานต เปนตน



สัดสวนของบุคลากร สกศ.
ที่เขารวมกิจกรรม

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
 สัดสวนของบุคลากร สกศ.
ที่เขารวมกิจกรรม

๑๖

รอยละ ๕๐

๓ ครั้ง
รอยละ ๕๐

การจัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเสริมสราง
วัฒนธรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สกศ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดนาน มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๙๕ คน
๑. การจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๙ /บุคลากร สกศ. เขารวมกิจกรรม
รอยละ ๑๕
๒. การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
เนื่องในวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ
๑๒๔ ป วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ /บุคลากร สกศ. เขารวม
กิจกรรม รอยละ ๒๐
๓. การเขารวมทําบุญตักบาตรในวันปใหม
๔. การเขารวมรดน้ําขอพรวันสงกรานต
๕. การเขารวมกิจกรรมในโอกาสวันแมแหงชาติ
๖. การเขารวมกิจกรรมในโอกาสวันพอแหงชาติ

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

นโยบายหลัก : ๑.๓ มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ :
จัดกิจกรรมสรางสรรคชวยเหลือ
สังคมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง



๑. จัดกิจกรรมสรางสรรคชวยเหลือ
สังคม/โรงเรียนที่ต้งั อยูในบริเวณ
ใกลเคียงในวันสําคัญตางๆ




จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
สัดสวนของบุคลากร สกศ.
ที่เขารวมกิจกรรม

๓ ครั้ง
รอยละ ๕๐

- การถวายเทียนจํานําพรรษา พรอมปจจัยที่รับการบริจาคจาก
ประชาชนบริเวณตลาดศรียาน ไปถวาย ณ วัดโบสถสามเสน
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- มอบอุปกรณเครื่องเขียน กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภคใหแก
ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานผาสิงห และโรงเรียน
บานผาตูบ อําเภอเมือง จังหวัดนาน

๓ ครั้ง
รอยละ ๕๐

การปลูกตนไม และการขนหินทรายถมพื้นดินรอบพระอุโบสถ
วัดปานันทบุรีญานสังวราราม อําเภอเมือง จังหวัดนาน

๓ ครั้ง
รอยละ ๕๐

๑. จัดการอบรมเสริมความรู เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสาํ หรับ
เจาหนาที่ภาครัฐเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากร
สกศ. โดยนายพิเศษ นาคะพันธุ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ /บุคลากร สกศ. เขารวมกิจกรรม
รอยละ ๗๘
๒. โครงการใหความรูแกขาราชการ สกศ. เกี่ยวกับกฎหมาย
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ ๑ แนวทางการจัดทําราคากลางสําหรับโครงการวิจัย และ
ขอควรรูเกี่ยวกับประโยชนทับซอน / มกราคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ขอควรรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ / พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ / กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและขอควรรูสําหรับ
การปฏิบัติราชการ / กรกฎาคม ๒๕๕๙

นโยบายหลัก : ๑.๔ มุงมั่น รักษา และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
อยางสม่ําเสมอ

๑. จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในวันสําคัญๆ



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
 สัดสวนของบุคลากร สกศ.
ที่เขารวมกิจกรรม

นโยบายหลัก : ๑.๕ เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ :
๑. กิจกรรมปลุกและปลูกจิตสํานึก
 จัดกิจกรรมเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม
และคานิยมในการทํางานให
การเรียนรูและปฏิบัติตามหลัก
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
หลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
รวมถึงการดําเนินชีวิตตามหลัก
รวมถึงการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
 สัดสวนของบุคลากร สกศ.
ที่เขารวมกิจกรรม

๑๗

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
๓. เผยแพรคูมือประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนทาง e-Office
ใหแกบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ซึ่งในประมวล
จริยธรรมฯ ไดกําหนดคานิยมหลักใหขาราชการยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสว นตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอน
๔. เผยแพรแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการสงเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดใหแกบุคลากรในสังกัด
ไดรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งเปนการดําเนินการซ้ํา เพราะ
สํานักงาน ก.พ. ไดแจงเวียนแนวทางดังกลาวแลว ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ ซึ่งเรื่องนี้สํานักงาน ก.พ. ขอใหคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสวนราชการรวมสอดสองดูแลและรายงานใหหัวหนา
สวนราชการ และ ก.พ. ทราบภายในเดือนกันยายนของทุกป
รวมทั้งเผยแพรประกาศ สกศ. เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ สกศ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปพรอมกันดวยทาง e-Office

๒. รณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
ใหเกิดกระแสคานิยมในการ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

๑๘

๓ ครั้ง

๑. จัดกิจกรรมในงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
ระหวางวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช.
โดยการสงบุคลากรเขารวมเดินรณรงค และจัดนิทรรศการ
สงเสริมความโปรงใส เรื่อง “พลเมืองไทยมุงมั่น คอรรัปชัน
ตองหมดไป”
๒. สกศ. ไดสรางความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหแก
บุคลากรในสังกัด โดยการแจงเวียนคูมือประมวลจริยธรรมของ
สํานักงาน ก.พ. และขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สกศ.
ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๓. สงบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนา
เพื่อกระตุนใหปฏิบัติงานตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

๑๙

๓ ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
๓. สื่อสารประกาศเจตนารมณนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
แบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พรอมแผนงานขับเคลื่อน
และแผนปฏิบัติการประจําป ผานโปสเตอรประชาสัมพันธบริเวณ
บอรดประชาสัมพันธ หองประชุม หองปฏิบัติงานสํานักตางๆ
๔. นําเสนอประกาศเจตนารมณนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
แบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พรอมแผนงานขับเคลื่อน
และแผนปฏิบัติการประจําป ในที่ประชุมสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑. สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ของผูบริหารระดับกลาง รุนที่ ๑๘ สถาบันพระปกเกลา ระหวางวันที่
๒๕ กรกฎาคม – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. อบรมเสริมความรู เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่
ภาครัฐเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากร สกศ.
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. โครงการใหความรูแกขาราชการ สกศ. เกี่ยวกับกฎหมาย
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ ๑ แนวทางการจัดทําราคากลางสําหรับโครงการวิจัย และ
ขอควรรูเกี่ยวกับประโยชนทับซอน / มกราคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ขอควรรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ / พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ / กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและขอควรรูสําหรับ
การปฏิบัติราชการ / กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔. จัดกิจกรรมในงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
ระหวางวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช.
โดยการสงบุคลากรเขารวมเดินรณรงค และจัดนิทรรศการ
สงเสริมความโปรงใส เรื่อง “พลเมืองไทยมุงมั่น คอรรัปชัน
ตองหมดไป”

๒. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

นโยบายหลัก : ๒.๑ สงเสริม สนับสนุนใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียบูรณาการความรวมมือและมีสวนรวมในภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติ :
 ควรมีการพัฒนาเครือขายและ
สรางความรวมมือกับทุกภาคสวน
เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อปองกันการ
ทุจริต

๑. จัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อพัฒนา
และสรางความรวมมือระหวาง
เครือขาย



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
 จํานวนเครือขายที่เขารวม
กิจกรรม

๒๐

๔ ครั้ง
๕๐ คนตอครั้ง

๑. จัดประชุมระดมความคิด เรื่อง “การจัดตั้งเครือขายความรวมมือ
และสมัชชาการศึกษา” ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ ผูเขารวมประชุม จํานวน
๑๐๕ คน
๒. จัดประชุมคณะทํางานบริหารจัดการเครือขายความรวมมือและ
สมัชชาการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมภุชงค เพงศรี สกศ. ผูเขารวมประชุม จํานวน ๒๑ คน
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแนวทางการจัดตั้ง
เครือขายความรวมมือและสมัชชาการศึกษา”ระหวางวันที่ ๒๔๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล “บานผูหวาน”
จังหวัดนครปฐม ผูเขารวมประชุม จํานวน ๒๖ คน
๔. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางแนวทางการดําเนินงาน
สมัชชาการศึกษา ใน ๒ ภูมิภาค
- ครั้งที่ ๑ ที่ จ.สุราษฎรธานี (๓๘ จังหวัด) ระหวางวันที่ ๓๐
มิ.ย.๕๙-๑ ก.ค.๕๙ ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๐๒ คน
- ครั้งที่ ๒ ที่ จ.เชียงใหม (๓๙ จังหวัด) ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙
ก.ค.๕๙ ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๑๗ คน
๕. จัดประชุมเสวนา เรื่อง “รวมพลคนเครือขายสมัชชาการศึกษาชาติ”
ระหวางวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๗๑ คน

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ


ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสให
๒. การประชุม สัมมนา ระดม
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ความคิดจากผูทรงคุณวุฒิ
เขามามีสวนรวมดําเนินภารกิจหลัก
นักวิชาการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ สกศ. รวมทั้งรวมปรับปรุงแกไข
ประชาชนทั่วไป เครือขายตางๆ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและ
ทุกภูมิภาค ใหเขามามีสวนรวม
ตรวจสอบติดตามประเมินผล
ในการตัดสินใจ
โครงการอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุด
โครงการ



จํานวนครั้งของการจัดประชุม
สัมมนา
 จํานวนบุคลากร สกศ. ที่เข ารวม
กิจกรรม

๒๑

๑๒ ครั้ง
๑๐๐ คนตอครั้ง

ผลการดําเนินงาน
๑) ภารกิจดานการจัดทําขอเสนอนโยบาย
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทํากรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)"
โดยมีผูแทนสํานักงานศึกษาธิการภาค ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ผูแทนสถาบันอาชีวศึกษา ผูแทน
สถานศึกษา ผูแทนสถาบันอนาคตศึกษา ผูแทนศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ พรอมคณะทํางาน สกศ. รวมประชุม เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓
มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม
- ประชุมระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔”
- การจัดประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
ในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๔ ใน ๔ ภูมิภาค
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแก (ราง) กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย องคกรวิชาชีพ กระทรวง
แรงงาน สมาคมผูปกครองและครู องคการนักศึกษา สื่อมวลชน
มารวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
- การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งพลตรี ณัฐพงษ เพราแกว ประธานการประชุม
มอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร พิจารณา
แกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมในประเด็นที่มีสาระสําคัญ

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมพิจารณา
แกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมในประเด็นที่มีสาระสําคัญ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมพิจารณา
แกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมสาระสําคัญของยุทธศาสตรและมาตรการ
ของแผนฯ จํานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
วันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สกศ.
- การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นตอยุทธศาสตร/มาตรการ (ราง) กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยใหสงกลับทางอีเมลล
๒) ภารกิจดานงานวิจัย
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมคิด รวมขับเคลื่อนกรอบ
ทิศทางและโจทยวิจัยการศึกษาไทยใน ๕ ป ใหบรรลุอนาคตประเทศ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีผูชวยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
เครือขายการวิจัยทางการศึกษา ๑๓ เครือขาย ขาราชการและ
เจาหนาที่ของ สกศ. เขารวมประชุม ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ มีบุคลากร สกศ. เขารวม
ประชุม ๒๘ คน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบทิศทางและโจทยวิจัย
ทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” ขาราชการ
สํานักวิจัยฯ เขารวมประชุม ๑๗ คน
- งานตลาดนัดวิจัย “สรางองคความรู ตอยอดนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา สูการพัฒนาเด็กไทย” ขาราชการ สกศ. เขารวมประชุม
๘๕ คน

๒๒

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
๓) ภารกิจดานการประเมินผลการจัดการศึกษา
- การประชุมรับฟงความคิดเห็นเรื่อง “การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สกศ. โดยมีผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาให
ความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุง (ราง) รายงานดังกลาว
๔) ภารกิจดานการพัฒนากฎหมายการศึกษา
- การประชุมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง การเสริมสราง
ความรูดานกฎหมายการศึกษาและจัดทําขอเสนอเพื่อปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการศึกษาชาติใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
จํานวน ๔ ครั้ง ๔ ภูมิภาค
๕) ภารกิจดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
การเรียนรู
- การประชุมระดมความคิด เรื่อง “การปฏิรูประบบและ
รูปแบบการผลิตและพัฒนาครู”
- การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการศึกษาของชาติ: มิติ
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาไทย วันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สกอ. สอศ. กศน.
สช. อปท. และผูทรงคุณวุฒจิ ากหนวยงานตางๆ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ และกรุงเทพมหานคร
- การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดว ยวัฒนธรรมและภูมิปญญาดานภาษาและ
วรรณกรรม วันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอสดี
อเวนิว กรุงเทพฯ
- การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกรอบการจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองสิปปนนท เกตุทัต สกศ.

๒๓

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๓. กิจกรรมสภาการศึกษาเสวนา
(OEC Forum)



จํานวนครั้งของการจัดประชุม
สัมมนา
 จํานวนบุคลากร สกศ. ที่เขารวม
กิจกรรม

๒๔

๑๒ ครั้ง
๖๐ คนตอครั้ง

ผลการดําเนินงาน
- จัดประชุมระดมความคิดเรื่องการปฏิรูประบบและรูปแบบ
การผลิตและพัฒนาครู จํานวน ๑ ครั้ง ณ โรงแรมปรินซพาเลซ
กรุงเทพฯ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ คณบดี และคณาจารยคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูบริหารสถานศึกษา ครู เปนตน
จํานวน ๑๒๕ คน
- จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนาครูสูการปฏิบัติ จํานวน ๓ ครั้ง
- จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู ๓ คณะ จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก
วันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
- จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูสูการปฏิบัติ ใน ๔ ภูมิภาค
จํานวนผูเขารวมประชุม รวม ๗๓๙ คน
- การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
การศึกษาของผูเรียน โดยใชระบบการสะสมหนวยการเรียนรู
(Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ
- จัดทํารายงานถอดบทเรียนกระบวนการถายทอดทักษะ
การอานวรรณกรรมจากครูสูผูเรียน และจัดพิมพเผยแพร
ครั้งที่ ๑ เรื่อง “มองไปขางหนาอยางทาทาย: บทบาทผูนําการปฏิรูป
การศึกษาของสภาการศึกษา” วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ เรื่อง “วิกฤตครู: การสอบบรรจุครูไรคณ
ุ ภาพจริงหรือ” วันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ เรื่อง “ขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาในเวที
เศรษฐกิจโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)”
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ ๔ เรื่อง “สะเต็มศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน (STEM in
Basic Education)” วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕ เรื่อง “เรียนฟรี ใครได ใครเสีย” วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖ เรื่อง “เด็กไทยเกงอังกฤษได: ไมใชเรื่องยาก”
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗ เรื่อง “ระบบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทย” วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๘ เรื่อง “ระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาสําหรับประเทศไทย”
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙ เรื่อง “แผนการศึกษาแหงชาติ: ถอดบทเรียนจากนานาชาติ
สูความสําเร็จ” วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “การศึกษาเพื่อสรางผูประกอบการรุนใหมสําหรับ
ธุรกิจสตารทอัพ (Startup)” วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย: กาวไกลสูมาตรฐาน
อาเซียน” วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙



จัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการ
มีสว นรวมของทุกภาคสวนในการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริต

๔. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สกศ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รอยละของคะแนนประเมิน

๕. จัดหามาตรการหรือประกาศเพื่อ
ปองกันและคุมครองผูใหความ
รวมมือหรือแจงเบาะแสการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภายใน
สกศ.



จํานวนประกาศ

๒๕

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

รอยละ ๗๙.๙๘

๑ ฉบับ

ประกาศ สกศ. เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สกศ.
พ.ศ. ๒๕๕๓ กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน ขอ ๕.
มาตรการคุมครอง และบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน
ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
“ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครองตามหลักเกณฑเรื่อง การคุมครอง
และใหความเปนธรรมแกผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแสที่เปน
ประโยชนแก สกศ.” แตยังไมมีการออกหลักเกณฑดังกลาว
ในปจจุบัน

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
นโยบายหลัก : ๒. ๒ มุงมั่นใหบริการขอมูลทางวิชาการที่ถูกตอง ชัดเจน ทันเวลา ตรงตามความตองการของผูรับบริการ อยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม



จํานวนกระบวนการใหบริการ

๒ กระบวนการ



ความพึงพอใจของผูเขารวม
ประชุม

รอยละ ๘๐



จํานวนเปาหมาย

๑. การปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ใหทันสมัย



จํานวนประเภทขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙

๒. จัดกิจกรรมปลุกและปลูกจิตสํานึก
การใหบริการดวย ความซื่อตรง เชน
- การพัฒนาศักยภาพดานการบริการ
- การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน
- กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยกระบวนการ KM



จํานวนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา

แนวทางปฏิบัติ :
๑. การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน
 ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการ
การใหบริการประชาชน
ใหบริการขอมูลทางวิชาการที่ชัดเจน
พรอมทั้งติดตามประเมินผลการ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ
 ใหบริการขอมูลทางวิชาการแก
๒. การสํารวจความคิดเห็นของ
ผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและ
ผูเขารวมประชุมสัมมนาการอบรม
ตรงตามความตองการดวยจิตบริการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
และชองทางที่หลากหลาย
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการบริการ

๒๐ คน

ผลการดําเนินงาน

จํานวน ๔ กระบวนการ ไดแก
๑. กระบวนการใหคําปรึกษาของกลุมตรวจสอบภายใน
๒. กระบวนการแจงซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓. กระบวนการสงเอกสาร/สิ่งพิมพขึ้นเว็บไซต
๔. กระบวนการสงขาว/กิจกรรมโครงการ ประชาสัมพันธทางเว็บไซต
ผูเขารวมงานตลาดนัดวิจัย “สรางองคความรู ตอยอดนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา สูการพัฒนาเด็กไทย” มีความพึงพอใจตอการจัดงานฯ
รอยละ ๙๕.๒๐
๑. หลักสูตรการสื่อสารที่ทรงพลังนําสูการเสนองานอยางมืออาชีพ
ผูเขารับการอบรม ๑๕๐ คน
๒. หลักสูตรการปรับความคิดพิชิตงาน ผูเขารับการอบรม ๑๕๐ คน
๓. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral
Communication Course : OCC) ผูเขารับการอบรม ๒ คน
๔. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการใหบริการสาธารณะโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน (People’s Audit) ผูเขารับการอบรม ๑ คน

นโยบายหลัก : ๒.๓ มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส สุจริต
แนวทางปฏิบัติ :
 ใหความสําคัญกับการใหบริการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ไมเอื้อ
ประโยชนตอพวกพอง
 ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการอยาง
ครบถวน ถูกตอง

๒๖

ครบทุกประเภท

๒๐ คน

ครบทุกประเภท

๑๓๘ คน
จากการอบรมเสริมความรู “แนวทางการปฏิบัติสาํ หรับเจาหนาที่
ภาครัฐเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน” วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ สกศ.



นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารในการตรวจสอบการทํางาน
ของบุคลากร สกศ.

๓. จัดใหมีกลไกหรือชองทางการให
บริการสูสาธารณะไดอยางทั่วถึง
และคุมคา

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย


จํานวนชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและผลการตรวจสอบ
ภายใน
 จํานวนชองทางรับขอคิดเห็น/
ขอรองเรียน

๒๗

๓ ชองทาง
๓ ชองทาง

ผลการดําเนินงาน
๑. จํานวนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ผลการตรวจสอบภายในไดแก
๑) รายงานประจําป
๒) วารสารการศึกษาไทย
๓) จดหมายขาว สกศ. OEC Newsletter
๔) จุลสาร สกศ.
๕) เว็บไซต สกศ. www.onec.go.th
๖) Application Store
๗) บอรดประชาสัมพันธ
๘) ศูนยขอมูลขาวสาร
๙) การประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ OEC Forum
๑๐) สื่อแอนิเมชั่น และวิดีทัศน
๑๑) หนังสือพิมพ
๑๒) โทรทัศน
๑๓) วิทยุ
๑๔) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (OEC Library)
สกศ. เผยแพรผลการประเมินการตรวจสอบภายในผาน
๓ ชองทาง ไดแก ๑) การเผยแพรไปยังกลุมตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ๒) เผยแพรทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-office) และ ๓) นําเสนอตอที่ประชุม
ผูบริหาร สกศ.
๒. ชองทางรับขอคิดเห็น/ขอรองเรียน
๑) สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ สกศ.
เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
๑๐๓๐๐
๒) รองเรียนผานเว็บไซต สกศ. ที่ www.onec.go.th
๓) สงขอรองเรียนผานทางโทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๓
๔) สงขอรองเรียนผานตูรับเรื่องรองเรียน ชั้น ๑ อาคาร ๑ สกศ.

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

จัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางอยางครบ
วงจรหมายรวมถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางรายป การประกาศเผยแพร
แผนฯ/ผลการจัดซื้อจัดจาง/ราคา
กลางผานสื่อตางๆ การรายงาน
การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณที่ผานมา
โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงรอยละ
ของจํานวนโครงการและรอยละ
งบประมาณของโครงการที่จําแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน
พรอมทั้งเขียนการปรับปรุงแผนไว
โดยละเอียด และการนําผลการ
วิเคราะหไปใชในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางในปตอไป เปนตน
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อลดความเสี่ยงในความผิดพลาด

๔. การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย



๕. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการศึกษาดูงาน
สวนราชการที่เปน Best Practice





ผลการดําเนินงาน

รอยละของคนที่พึงพอใจ

รอยละ ๑๐๐

๗๓.๘๘
(จากผลการประเมิน ITA ๒๕๕๙ หัวขอ การใหและเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง)

จํานวนบุคลากรดานพัสดุ
ที่เขารวมกิจกรรม
 จํานวนบุคลากรผูแทน
จากทุกสํานัก

รอยละ ๑๐๐

หลักสูตรการบริหารงานพัสดุเบื้องตน ผูเขารับการอบรม จํานวน
๒ คน ซึ่งเปนบุคลากรที่มีหนาที่ดานพัสดุ อบรมระหวางวันที่ ๘ – ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี

๒๘

กลุมงานละ ๑ คน

๓. นโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

นโยบายหลัก: ๓.๑ สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในองคการ
แนวทางปฏิบัติ :
 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน

๑. แผนงานรองรับภาวะฉุกเฉิน
๒. แผนความพรอมตอสภาวะวิกฤต



แผนงานรองรับภาวะฉุกเฉิน

๓. ตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่



รายงานผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัย

๑ แผน
เปนไปตามแผน
รอยละ ๘๐

๑. แผนบริหารความตอเนื่องของแผนภาวะฉุกเฉินของ สกศ.
๒. แผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒)
มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการซอมหนีไฟในอาคารสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีเจาหนาที่สถานีดับเพลิงสามเสน
เปนวิทยากรฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร สกศ. เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙

นโยบายหลัก: ๓.๒ สงเสริม ปลูกฝง และกระตุนใหตระหนักถึงความเสี่ยงตอการผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ :
 รณรงคสรางความโปรงใสทั่วทั้ง
องคการ โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
ลดการใชดุลยพินิจและขอรองเรียน

๑. การสงเสริมผูบริหารระดับสํานัก
ใหมีบทบาทในการสงเสริม
ความโปรงใส



จํานวนดานของการมีบทบาท

๒๙

๓ ดาน
(คุณธรรม
การมีสวนรวม
การเปดเผยขอมูล)

ดานคุณธรรม
๑. เปนประธานในการอบรมเสริมความรู เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ใหบุคลากรในสังกัดทุกคน ทั้งขาราชการ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่วคราว เขารวมอบรม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๑๓๗ คน
๒. เปนประธานคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
สรางคุณธรรมและความโปรงใสในสํานักงาน
๓. สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดยึดมั่นในจรรยาขาราชการ สกศ.
และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๔. ประกาศเจตนารมณนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
แบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของ สกศ.
ดานการมีสวนรวม
เลขาธิการสภาการศึกษากําหนดนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
(Stakeholders) ไดแก นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
ผูปฏิบัติงาน ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวม
ในภารกิจการพัฒนาแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ



จัดกิจกรรมสงเสริม อบรมใหความรู
เกี่ยวกับจริยธรรมขาราชการ
พลเรือนและจรรยาขาราชการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒. จัดประชุมทบทวนจรรยาขาราชการ
สกศ. และจัดทําขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ สกศ. พ.ศ. ....
๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธจรรยา
ขาราชการ สกศ. และขอบังคับ
วาดวยจรรยาขาราชการ สกศ.



จรรยาขาราชการ สกศ.
 ขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ สกศ. พ.ศ. ....
 จํานวนดานของการจัดกิจกรรม
 จํานวนบุคลากร สกศ. ที่เขารวม
กิจกรรม

๓๐

๑ เลม
๑ เลม
๒ ครั้ง
รอยละ ๑๐๐

ผลการดําเนินงาน
การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู โดยกําหนด
จุดเนนการพัฒนางานสภาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไว ๕ ประการ สําหรับประการที่เกี่ยวของกับการใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม ไดแก ประเด็นที่ ๔ “สรางเครือขายความรวมมือและ
กระบวนการรับรูในสังคม” โดย
๑) สรางเครือขายภาครัฐ เอกชน และภูมิปญญาทองถิ่น
๒) พัฒนาการประชาสัมพันธและสรางกระบวนการเรียนรู
๓) จัดทําโครงการนํารองและพัฒนาตนแบบการศึกษา
๔) ประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
ดานการเปดเผยขอมูล
เลขาธิการสภาการศึกษาไดมอบหมายรองเลขาธิการสภา
การศึกษา เปนผูรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของศูนยขอมูล
ขาวสาร และกําหนดใหสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยกลุม
วิทยบริการมีอํานาจหนาที่ดูแลและใหบริการงานศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการ และไดแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร สกศ.
เพื่อทําหนาที่รวบรวมและจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ใหครบถวน และเปนปจจุบัน สําหรับใหบุคลากรในสวน
ราชการและประชาชนทั่วไปเขาตรวจสอบขอมูลได รวมทั้งใหบริการ
ขอมูลเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดตามที่กฎหมายกําหนด
จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํา สกศ. เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อทําการทบทวนจรรยา
ขาราชการ สกศ. ที่ไดจัดทําไวเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมประจํา สกศ. ไดหมดวาระลง
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวางการแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม ซึ่งจะไดนําเสนอผลการทบทวนจรรยา
ขาราชการ สกศ. ฉบับใหม และนําไปสูการประกาศใชเปนขอบังคับ
ตอไป

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ


จัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานทั้งภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุนอยางครบวงจร
พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รายงานการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงมาตรฐานฯ
อยางตอเนื่อง เพื่อลดการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาที่
 กํากับ ดูแล ปองกันความเสี่ยงตอ
การผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



แผนยุทธศาสตร สกศ.
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
 แผนสงเสริมและถายทอดคานิยม
สกศ.
 นโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙
–๒๕๖๔)

๑ แผน

แผนยุทธศาสตร สกศ. (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

๑ แผน

แผนสงเสริมและถายทอดคานิยม สกศ.

๑ แผน

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙–
๒๕๖๔)



๑ แผน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงของ สกศ. ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๙ และวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเปนการวิเคราะหความ
เสี่ยงโครงการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑ แผน

รายงานผลการศึกษากลยุทธการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐสูการปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ สกศ.

๑ เลม

รายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ

แผนบริหารความเสี่ยง สกศ.



แผนพัฒนาองคการ หมวด ๑ – ๖
เพื่อใชในการติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินการ
 รายงานประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคการ



จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลการดําเนินงาน

๕. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ



ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๖. การสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ของสํานัก



รอยละของภารกิจหลักของ สกศ.
ที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวม

รอยละ ๗๐

รอยละ ๑๐๐

๓๑

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม



พัฒนาระบบตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

๗. การตรวจสอบภายในดานอื่น
นอกเหนือจากเรื่องเงิน/บัญชี





ใหความสําคัญกับการจัดการ
ขอรองเรียน

๘. การติดตามผลการจัดการ
ขอรองเรียน



จํานวนรื่องที่ตรวจสอบ
(นอกเหนือจากเรื่องเงิน/บัญชี)

มากกวา ๔ เรื่อง

จํานวนครั้งของการจัดทํา
รายงานผลการจัดการ
ขอรองเรียนเสนอตอผูบริหาร
 รอยละของขอรองเรียนที่นํามา
ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
และแจงใหผูรองเรียนทราบ
ผลการดําเนินการ

๑๒ ครั้ง
(รายเดือนทุกเดือน)

ผลการดําเนินงาน
๑) การตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
- คาใชจายในการจัดทําแผนผลักดันการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
วงเงิน ๑๒.๒๓๒๐ ลานบาท
๒) การตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง
๓) การตรวจสอบดานความรับผิดทางละเมิดและแพง
๔) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๕) การตรวจสอบดานสารสนเทศ (ระบบการเขาถึงขอมูล และ
การเก็บรักษาความปลอดภัยของขอมูล)
๖) การตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรวจสอบ
สินทรัพยและวัสดุ คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ และ
คาใชจายในการจัดงานตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนมาก
ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สรุปรายงานผลเรื่องรองเรียน สกศ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

รอยละ ๑๐๐

จากการติดตามผลการรองเรียนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ยังไมมีเรื่องรองเรียนจึงไมมี
การรายงานผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สกศ. จัดทําโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สกศ. โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของ สกศ. โดยดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมในงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
ระหวางวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช.
โดยการสงบุคลากรเขารวมเดินรณรงค และจัดนิทรรศการสงเสริม
ความโปรงใส เรื่อง “พลเมืองไทยมุงมั่น คอรรัปชันตองหมดไป”

นโยบายหลัก: ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดใหมีการบริหารงบประมาณที่
โปรงใส คุมคา ประหยัด ตรวจสอบได
และปลอดการทุจริต

๑. โครงการเสริมสรางระบบบริหาร
จัดการ สกศ. สูองคการที่มี
ธรรมาภิบาล



ระดับความสําเร็จของการสราง
ระบบบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล

๓๒

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
๒. จัดอบรมเสริมความรู เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ภาครัฐเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากร
สกศ. โดยนายพิเศษ นาคะพันธุ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เปนวิทยากร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ พรอมทั้งจัดทํา
รายงานผลการอบรมฯ
๓. จัดประชุมบุคลากรของสํานักงาน เพื่อตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหกับโรงเรียน
นายรอยตํารวจ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๔. ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทาง
ของสํานักงาน ป.ป.ช.
๕. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พรอมแผนงานขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติ
การประจําป ซึ่งเปนแผนที่หลอมรวมสาระสําคัญของตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และตัวชีว้ ัดยอยของแนวทางการสราง
มาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการตามแนวทางของสํานักงาน
ก.พ. ไวเรียบรอยแลว โดยเลขาธิการสภาการศึกษาใหความเห็นชอบ
แผนดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖. สื่อสารประกาศเจตนารมณนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ผานโปสเตอร
ประชาสัมพันธบริเวณบอรดประชาสัมพันธ หองประชุม
หองปฏิบัติงานสํานักตางๆ พรอมทั้งนําเสนอในที่ประชุม สกศ.
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓๓

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

 จัดทําและดําเนินการตาม

โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการประเมินคุณธรรมและ
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ของ สกศ. ประจําปงบประมาณ
พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติการฯ สูสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง
๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
เพื่อรณรงคการปฏิบัติราชการ
แบบโปรงใส ปองกันและปลอด
การทุจริต

 จัดใหมีการอบรมเสริมความรู

๔. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนและการตอตาน
การทุจริตในองคการอยางตอเนื่อง
 พัฒนาแนวทางหรือคูมือการ
๕. การอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกัน
เพื่อจัดทําระเบียบหรือคูมือ
ผลประโยชนทับซอนอยางครบวงจร
การปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
หมายรวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัตกิ าร
ผลประโยชนทับซอนอยาง
ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน
ครบวงจร
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
การนําขอเสนอแนะจากรายงานผล
การปฏิบัติไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง ทั้งระบบการทํางานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

 นโยบายการกํากับดูแลองคการ

ที่ดีแบบบูรณาการ
 คะแนนประเมินผลคุณธรรมและ
ความโปรงใส

 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

 รอยละของบุคลากรที่เขารับ

การอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ระเบียบหรือคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

๓๔

๑ แผน

ผลการดําเนินงาน
- นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)
- เครื่องมือ ก.พ. ผลคะแนน คือ ๕ คะแนน จํานวน ๑๑ ตัวชี้วัด /
๔ คะแนน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด / ๓ คะแนน จํานวน ๒ ตัวชี้วัด /
๒ คะแนน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด
- เครื่องมือ ป.ป.ช. ผลคะแนน เทากับ รอยละ ๗๙.๙๘

๕ คะแนน
อยางนอย ๓ มิติ
(เครื่องมือของ ก.พ.)
รอยละ ๘๐
(เครื่องมือของ ป.ป.ช.)
๒ ครั้ง
๑. สื่อสารประกาศเจตนารมณนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
แบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ผานโปสเตอร
ประชาสัมพันธบริเวณบอรดประชาสัมพันธ หองประชุม
หองปฏิบัติงานสํานักตางๆ
๒. นําเสนอในที่ประชุมสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓. จัดทํารูปเลมนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ขนาด A5 เพื่อเผยแพรแกบุคลากร
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๑
วัดผลเฉพาะความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโดยภาพรวม
รอยละ ๑๐๐

สกศ. ไดจัดทํา “คูมือประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน” เผยแพร
ใหแกบุคลากรถือปฏิบัติโดยทั่วกันตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
จนถึงปจจุบัน ซึ่งในประมวลจริยธรรมฯ ไดกําหนดคานิยมหลักให
ขาราชการยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวน
ตนและไมมีผลประโยชน ทับซอน และจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๕ และขอ ๖ กําหนด ใหขาราชการตอง แยกเรื่องสวนตัวออก
จากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และตอง ละเวนจากการแสวง
ประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่และ ไมกระทําการ อัน
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

 แนวทางการดําเนินงานเพื่อลด

การใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน
กลุมบริหารการคลัง
 คูมือกระบวนการคลังและ
ที่เกี่ยวของ
 คูมือกระบวนการงานบุคคล

๓๕

๑ แนวทาง
๕ กระบวนการ

๑ กระบวนการ

ผลการดําเนินงาน
- แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน
ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจางของ สกศ.
- ๗ กระบวนงาน ไดแก กระบวนงานพัสดุ กระบวนงานเงินทดรอง
กระบวนงานระบบนําสง กระบวนงานเงินอุดหนุน กระบวนงาน
เงินเดือน กระบวนงานบัญชี และกระบวนงานสวัสดิการ ฉบับเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘
- คูมือกระบวนงานบริหารงานบุคคล ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

๔. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
นโยบายหลัก : ๔.๑ สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรตามหลักความรู ความสามารถอยางเปนธรรมเสมอภาค
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ :
 แผนเสนทางความกาวหนา
๑. โครงการพัฒนาแผนเสนทาง
 จัดทําระบบฐานขอมูลการบริหาร
ในอาชีพ
ความกาวหนาในอาชีพของ สกศ.
งานบุคคล
 จัดทําแผนเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพและเปดเผยใหทราบทั่วทั้ง
องคกร
 กําหนดแนวทางและจัดทํา
 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
แผนพัฒนารายบุคคลที่มีศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย สกศ.
เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรตาม
- แผน HRM
เสนทางความกาวหนา
- แผน HRD
 กําหนดแนวทางการประเมินความดี
- แผนที่ยุทธศาสตร
ความชอบตามระดับคุณภาพของ
- แนวทางการประเมินความดี
ผลงานและจํานวนตัวชี้วัดตาม
ความชอบที่มปี ระสิทธิผลโดย
คํารับรองที่ตอ งรับผิดชอบ
พิจารณาจากระดับคุณภาพ
 มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
ของผลงานและจํานวนตัวชี้วัด
ความสามารถและมาตรฐานกําหนด
ตามคํารับรองที่ตอ งรับผิดชอบ
ตําแหนง
- แนวทางการมอบหมายงานที่ยึด
 อบรมใหความรูเรือ่ งแผนที่ยุทธศาสตร
หลักธรรมาภิบาล
- แนวทางที่เหมาะสมในการรักษา
บุคลากรที่มีความรู
- แนวทางการกําหนดคาตอบแทน
ที่เปนธรรม
- คูมือกระบวนงานบริหารงาน
บุคคลในภาพรวมและรายดาน
ฯลฯ

๓๖

ผลการดําเนินงาน

๑ เลม

สกศ. มีการจัดทําทางเดินสายอาชีพ โดยอิงตามแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ. ตามกฎมาตรฐานกําหนดตําแหนง และมีการจัดทํา
ขอเสนอเรื่อง แผนทางเดินสายอาชีพของบุคลากร สกศ. (Career
Plan) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของ สกศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณารวมกัน

๑ เลม

อยูระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม
๓. การสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรในการทํางานตรงตาม
ความรูความสามารถและ
ความสนใจ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ

ที่บุคลากรมีตองานที่ไดรับ
มอบหมาย

๑ ฉบับ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการสํารวจตามการประเมิน ITA ๒๕๕๙ ของ สกศ.
พบวาความเปนธรรมในการมอบหมายงานอยูในระดับ ๖๒.๗๕
คะแนน

นโยบายหลัก : ๔.๒ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่องทั้งดานวิชาการ งานสนับสนุน และงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางปฏิบัติ :
๑. การพัฒนาบุคลากร
 วางระบบการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยาง
ทั่วถึงตอเนื่อง ทั้งในสวนของ
ความสามารถหลักขององคการและ
ความสามารถในการทํางานแตละ
ประเภท

 มีระบบการพัฒนาความรู

๑ ระบบ

ความสามารถของบุคลากร

 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ ๘๐

๒. การพัฒนาบุคลากรดาน ICT

 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ ๙๐

๓. การพัฒนาสมรรถนะขาราชการ

 จํานวนวันที่ขาราชการไดรับ

๑๐ วันทําการ/คน/ป

 แผนปฏิบัติการปองกันและ

๑ แผน

การพัฒนาสมรรถนะ (ตอคน/ป)

๔. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน

ปราบปรามการทุจริต
 แนวทางการดําเนินงานเพื่อลด
การใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน
กลุมบริหารการคลัง
๕. จัดทํามาตรฐานการจัดทําหลักสูตร  คูมือมาตรฐานหลักสูตรการ
การฝกอบรม
ฝกอบรม

๓๗

๑ แนวทาง
๑ ฉบับ

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. แรกเขาองคกร เนนการปฐมนิเทศ
๒. แรกเขาในงาน เนนใหเกิดการเรียนรูในงาน
๓. ดํารงตําแหนงงาน เนนการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ
๔. ตําแหนงถัดไปในสายอาชีพ เนนเตรียมความพรอมสําหรับ
ตําแหนงงานที่สูงขึ้น
รอยละ ๑๐๐
การประชุมเชิงปฏิบัติการฝกอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (โปรแกรม STATA) จํานวน ๒ ครั้ง
ครั้งละ ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ ของกลุมผูที่เกี่ยวของ
ตั้งแต ๑๐ วัน/ป ขึ้นไป จํานวน ๑๕ คน
นอยกวา ๑๐ วัน/ป จํานวน ๑๕๓ คน
- แผนปฏิบัติการนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
- แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน
ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจางของ สกศ.
มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการฝกอบรมของ สกศ. เพื่อ
ใหบุคลากรในสังกัดไดทราบและผูจัดการฝกอบรมไดถือปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

นโยบายหลัก : ๔.๓ มุงสงเสริมใหผปู ฏิบัติมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมหรือการบริการเพื่อ
สรางเสริมสุขภาพแกผูปฏิบัติงาน
และเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปฏิบัติงาน
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงาน

วิชาการงานสนับสนุน และงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

๑. โครงการตรวจสุขภาพประจําป

 จํานวนครั้งของการตรวจสุขภาพ

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๒. โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ

 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

๑ ครั้งตอสัปดาห

ไมมีการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รอยละ ๘๐

สกศ. มีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณสํานักงานเพื่อใหมี
ความสวยงาม สะอาด รมรื่น ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สกศ. จัดทําโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ สกศ. โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ สกศ.
โดยดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมในงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
ระหวางวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช.
โดยการสงบุคลากรเขารวมเดินรณรงค และจัดนิทรรศการสงเสริม
ความโปรงใส เรื่อง “พลเมืองไทยมุงมั่น คอรรัปชันตองหมดไป”
๒. จัดอบรมเสริมความรู เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ภาครัฐเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากร
สกศ. โดยนายพิเศษ นาคะพันธุ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เปนวิทยากร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ พรอมทั้งจัดทํา
รายงานผลการอบรมฯ
๓. จัดประชุมบุคลากรของสํานักงาน เพื่อตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหกับโรงเรียน
นายรอยตํารวจ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๔. ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทาง
ของสํานักงาน ป.ป.ช.

๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สกศ.

 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากร

๔. โครงการบูรณาการการปฏิบัติงาน
โดยใชธรรมาภิบาล

 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

๓๘

๑ ครั้ง

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

 การสํารวจสภาพปญหาการ

ดําเนินงานของ สกศ.

๕. การสํารวจสภาพการดําเนินงาน
ของ สกศ. : ความพึงพอใจ ปญหา
ความตองการที่พึงไดรับการ
ตอบสนอง และขอเสนอแนวทาง

 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ ๖. จัดกิจกรรม Show & Share และ

ที่มีผลงานดีและมีคุณภาพ โดยการ
ใหเกียรติยกยองเปนบุคคลตัวอยาง
เปนตน

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ประกาศยกยองผูที่มีผลงานดีเดน
แหงปใหรางวัล

 รอยละของผูตอบแบบสํารวจ
 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รอยละ ๖๐
รอยละ ๑๐๐

 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
 จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล

๒ ครั้ง
๑ คน ตอครั้ง

รายงาน

แหงป

๓๙

ผลการดําเนินงาน
๕. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พรอมแผนงานขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติ
การประจําป ซึ่งเปนแผนที่หลอมรวมสาระสําคัญ ของตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) และตัวชี้วัดยอยของแนวทางการสรางมาตรฐานความ
โปรงใสของสวนราชการตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ไว
เรียบรอยแลว โดยเลขาธิการสภาการศึกษาใหความเห็นชอบแผน
ดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖. สื่อสารประกาศเจตนารมณนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ผานโปสเตอร
ประชาสัมพันธบริเวณบอรดประชาสัมพันธ หองประชุม
หองปฏิบัติงานสํานักตางๆ พรอมทั้งนําเสนอในที่ประชุม สกศ.
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สกศ. มีการประเมินองคกรดวยวิธีการตางๆ ในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก การประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ การสํารวจสมรรถนะองคการ ทั้งระดับองคการ
ระดับหนวยงาน และระดับบุคคล และการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งผลการสํารวจนํามาสูการกําหนดมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ ปจจัยเสี่ยง แนวทางปองกันความเสี่ยง ผลลัพธที่
เกิดขึ้นและผูรับผิดชอบ และนําไปสูการกําหนดแผนกลยุทธ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สกศ. มีการคัดเลือกขาราชการพลเรือน/ลูกจางประจําดีเดนเปน
ประจําทุกป และมีการประกาศรายชื่อผูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเดนและดีมากทางระบบ Intranet ของสํานักงาน และประกาศ
เผยแพรบริเวณบอรดประชาสัมพันธของ สกศ.

๔.๓ ผลลัพธการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จากการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บัติก ารการกํ า กับ ดูแ ลองคก ารที่ดีแ บบบูร ณาการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สกศ. มีผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงานดังนี้
๑) ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
จากการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. พบวา สกศ. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๙.๙๘ ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับสูง
โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไดคะแนนสูงสุดเทากับ รอยละ ๙๗.๓๘ สวนดัชนีที่ ได
คะแนนต่ํากวาดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๐.๓๓ ดังแสดง
ผลคะแนนในภาพที่ ๑

๒) ผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สกศ. ไดดํ า เนิน การประเมิ น มาตรฐานความโปร ง ใสตามแนวทางของสํ า นั ก งาน ก.พ.
โดยคณะกรรมการประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปรงใสของ สกศ. ซึ่งมีองคประกอบของคณะกรรมการ
ที่มาจากบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการประเมินมีมุมมองและขอเสนอแนะที่หลากหลาย
สงผลตอการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินการของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรมอยางแทจริง
ผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใสในป พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา มีตัวชี้วัดที่ไดรับคะแนน
ความโปรงใส ๕ คะแนนเต็ม จํานวน ๑๑ ตัวชี้วัด (จากทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด) และมีตัวชี้วัดที่ดําเนินงานได
ในระดับคะแนนที่ ๒ – ๔ จํานวน ๔ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมินปรากฏดังภาพที่ ๒

๔๐

ภาพที่ ๒ ผังแสดงผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ
ตอเรื่องรองเรียน
๔.๑ การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรง
ในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยง
ดานความโปรงใส
๓.๒.๓ การใชดุลยพินจิ ใน
การพัฒนาบุคลากร

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกีย่ วกับความโปรงใส
๑.๒ บทบาทของผูบ ริหารในการสงเสริม
เรื่องความโปรงใสในองคกร
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงาน
ในการสรางความโปรงใส
๒.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร

t5
t4
t3
t2
t1
t0

๒.๒ การมีมาตรฐานการใหบริการ
ประชาชน และประกาศใหทราบ

๓.๒.๒ การใชดุลยพินจิ ในการบรรจุ
และแตงตั้งบุคลากร

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการ
ตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี

๓.๒.๑ การใชดุลยพินจิ ในการสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร
๓.๑ การลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและ
ผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ
๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ

๓) ผลการประเมิ น ระดั บ ความมี ธ รรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
สกศ. ดําเนินการประเมินระดับการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการประเมินรายดาน พบวา สกศ. สามารถปฏิบัติงานไดสูงกวาเกณฑมาตรฐานตามระดับคะแนนคาเฉลี่ยถวงน้ําหนั ก
ของหลักธรรมาภิบาล จํานวน ๙ ดาน ไดแก ดานการกระจายอํานาจ ดานการมีสวนรวม ดานนิติธรรม ดานภาระ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความเสมอภาค เที่ยงธรรม ดานการตอบสนอง ดานเปดเผย
โปรงใส และดานประสิท ธิภาพ และมีดา นประสิ ทธิผลเพี ยง ๑ ดาน ที่ มีผลการประเมิ นอยูในระดั บเป นไปตาม
มาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ ๓
ภาพที่ ๓ แสดงผลการประเมินระดับความมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ระดับ การมีธ รรมาภิบ าล
๒.๘๘

๒.๕๐

๒.๔๑

๒.๕๕

๔๑

๒.๘๖

๒.๘๕

๓.๐๐

๒.๗๕

๓.๐๐

๓.๐๐

๔.๔ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
๔.๔.๑ ดานการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
๑) กระบวนการจัดทํา
๑.๑) ควรมีการวิเคราะหและแสดงใหเห็นวานโยบายมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยมขององคการ
๑.๒) ควรมีการนําหลักธรรมาภิบาลมากําหนดเปนองคประกอบในนโยบายแตละขอ
๑.๓) การกําหนดโครงการ/มาตรการ ควรใหสํานัก/กลุมไดรวมพิจารณาความเหมาะสม
เพื่อสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
๑.๔) ควรมีการนําขอมูล ที่เกี่ยวของ เชน ผลการสํารวจ ผลการดําเนินงานโครงการ/
มาตรการ ขอเสนอแนะปรับปรุงมาประกอบการจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุง
๒) สวนประกอบของนโยบาย
๒.๑) ควรทบทวนแนวทางการปฏิบัติที่รองรับนโยบายแตละดานใหมีความชัดเจน เขาใจ
ไดตรงกัน
๓) การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
๓.๑) ควรทบทวนปรับปรุงการกําหนดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ะทอนตอนโยบายแตละดาน
๓.๒) ควรกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ที่สามารถดําเนินการวัดผลไดอยางชัดเจน
๔.๔.๒ ดานการดําเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหมีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น
๑) ผูบริหาร
๑.๑) วางกลไกในการกระตุนและผลักดันผูบริหารระดับสูงใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
๑.๒) ระดมความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และบุคลากร สกศ. ในการกําหนด
ยุท ธศาสตร ก ารทํ า งานของ สกศ. ระยะ ๕ ป เพื่ อ ยึด เป น แนวทางการทํ า งาน
โดยอาจกําหนดเปนนโยบายกวางๆ ไวรองรับนโยบายของผูบริหารคนใหม
๑.๓) เรงรัดการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ วางแผนจัดกําลังคน และเรงรัด
พัฒนาเพื่อเตรียมความพรอม
๑.๔) กํ า กั บ ให มี ก ารจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในที่ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น ทั้ ง ก อ น
ดําเนินการ คือการบริหารความเสี่ยง และหลังดําเนินการ คือการตรวจสอบความ
คุมคาของเงิน
๒) การบริหารจัดการ
๒.๑) จัดประชุมรวมระหวางผูบริหารเพื่อกําหนดทิศทางการทํางานในระยะ ๕ ป ขางหนา
ใหชัดเจนวาจะมุงพัฒนาการศึกษาเรื่องใดบาง โดยคํานึงถึงความตองการและความ
คาดหวังของประชาชน เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
๒.๒) ศึกษาและวางแผนการทํางานตลอดโครงการอยางเปนระบบ จากนั้น ระดมความคิด
ร ว มกั บ ทีม งาน เพื่ อ ร ว มกั น วางแผนการดํ า เนิ นงาน กํ า หนดผูรั บ ผิดชอบแต ละ
กิจกรรม กํากับ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งแบบทางการและไมเปน
ทางการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางเสริมทักษะการทําวิจัย การประเมิ น
การพัฒนาขอเสนอนโยบาย การนําเสนองาน เปนตน
๔๒

๒.๓) สรางความรูสึกเปนเจาของ ความรูสึกถึงภาระรับผิดชอบ (Accountability) ใหแก
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ที่จะตองมุงมั่น ทุมเททํางานตามพันธกิจที่ไดรั บ
มอบหมายใหบ รรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภ าพ
โปรงใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ดวยการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
รายโครงการ รายสํ า นั ก และระดับ สํ า นั ก งาน ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมทั้ ง
ดําเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๔) พัฒนาคูมือกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา วิจัย ประเมินผล
การจัดการศึกษา และการพัฒนากฎหมาย พรอมทั้งนําไปใชเปนแนวทางในการ
ทํางานอยางจริงจั ง มีการติดตาม ประเมิ น และปรับปรุงคูมือดั งกลาวให มี ความ
ทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย
๒.๕) รณรงคใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสํานัก หรือกลุม เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๖) สรางกลไกใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๒.๗) สงเสริม สนับสนุนใหมีการเผยแพรรายงานการตรวจสอบภายในสูประชาคม สกศ.
และรณรงคใหมีการนําจุดบกพรองจากรายงานการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพและปองกันการทุจริตไดอยางแทจริง เพื่อวางกลไกสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๘) สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการใหรางวัลแกผูมีผลงานดี หรือลงโทษผูที่ไมมีผลงาน
หรือผูกระทําการทุจริต
๒.๙) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการและบุคลากร
๒.๑๐) จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอื้อตอการใหบริการแกผูรับบริการทุกกลุมอยาง
เทาเทียมและเสมอภาค
๓) การบริหารการคลัง
๓.๑) จัดใหมีการอบรมชี้แจง สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ระเบีย บปฏิบัติที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงใหม รวมทั้งใชกระบวนการจัดการความรูเพื่อถายทอดประสบการณ
๓.๒) นํา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางระบบเกี่ย วกับ การจัด ซื้อจั ด จ า ง
ที่ครอบคลุ มตั้งแต การวางแผนปฏิบั ติการจัดซื้อจั ดจางรายป การรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจางรายเดือน การวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในปที่ผ านมา
จําแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจางและจํานวนงบประมาณ การปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณปจจุบัน ตามรายงานการวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจางในปที่ผา นมา เปนตน
๓.๓) ปลุกและปลูกความรู ความเขาใจ และความตองการจําเปนเกี่ยวกับระบบการทํางาน
ดานพัสดุใหแกเจาหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติ และบุคลากรอื่นในฐานะผูใชบริการ
๓.๔) จัดใหมีการอบรมชี้แจง สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน
อยางเปนระบบและจริงจัง

๔๓

๔) การบริหารงานบุคคล
๔.๑) ทบทวนและปรับ ปรุงการจั ดอัตรากํา ลัง ของ สกศ. โดยคํานึงถึง ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ หรือวุฒิการศึกษา
๔.๒) ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนธรรม
๔.๓) เรงรัดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
สกศ. และแผนปฏิบัติราชการ
๔.๔) เรงรัดจัด ทํา แผนเสนทางความก าวหนา ในอาชี พที่ชัดเจนสามารถใชง านได จ ริง
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรและเพื่อรักษาคนที่มีศักยภาพ
ใหอยูกับองคการตอไป
๔.๕) เรงรัดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบ เปนธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
๔.๖) ปรับปรุงสภาพแวดลอมและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนผาสุก
๔.๗) ทบทวนและปรับปรุงวิธีประเมินผลการปฏบัติราชการที่มีการมอบหมายงานชัดเจน
และยึดหลักคุณธรรมเปนสําคัญ

๔๔

สวนที่ ๕

แผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สกศ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการกํากับ ดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ขั บ เคลื่อ นนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดีแ บบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔
ตามแผนงาน (Roadmap) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฯ ที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
๑) ติด ตามผลการดํา เนิ น งานตามแผนปฏิบั ติก ารการกํ า กั บ ดูแ ลองคก ารที่ ดี แ บบบู ร ณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และผลการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ป.ป.ช.
๒) ประเมินผลการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานกระบวนการจัดทํา ดานสวนประกอบ
ของนโยบาย และดา นการนํา ไปสู การปฏิบัติ และประเมินระดับ ความมีธ รรมาภิบ าลในการปฏิบั ติ ง าน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) นําหลักแนวคิดธรรมาภิบาล วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ของ สกศ. และผลการประเมินจาก
ขอ ๑) และ ๒) มาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) จัดประชุมคณะทํางานเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สกศ. ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อ พิจ ารณาแผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบู รณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) ปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สกศ. ครั้งที่
๑/๒๕๖๐
๖) เสนอสํานัก/กลุมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ/กิจ กรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย และ
ผูรับผิดชอบที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการการกํา กับ ดูแลองคก ารที่ดีแบบบูร ณาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) ปรับ แกไขแผนปฏิบัติก ารการกํา กับ ดูแลองคการที่ดีแ บบบูร ณาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอเสนอแนะจากสํานัก/กลุม
๘) เสนอเลขาธิการสภาการศึกษาใหความเห็นชอบ และจั ดพิม พเ ผยแพรใหแ กบุคลากรของ
สํานักงานฯ ไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซต สกศ. เพื่อสาธารณชนรับทราบ

๔๕

๕.๒ แผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จากการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการการกํา กับ ดูแ ลองคการที่ดีแ บบบูรณาการ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สกศ. ยังคงถือปฏิบัติตามนโยบายหลักที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ แตมีการปรับปรุงแกไขในสวนของแนวทางปฏิบัติและ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย และผูรับผิดชอบ ปรากฏตามตารางดังตอไปนี้
๑) นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก ๑.๑ มุงมั่นในพันธกิจ ความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชนของรัฐไวสูงสุด
 กํากับดูแลการใชจายงบประมาณ ตามนโยบาย
 การเรงรัดการใชจา ยงบประมาณประจําป
ของรัฐบาลอยางเครงครัด
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
 ดําเนินการโครงการ งาน และกิจกรรมทาง
การใชจายงบประมาณรายจายประจําป
วิชาการตามพันธกิจขององคการเพื่อพัฒนา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นโยบาย แผน มาตรฐาน และสรางองคความรู  การจัดทําหรือพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน
ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
นโยบายหลัก ๑.๒ สงเสริม รักษา ธํารงไวซ่งึ จารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
 จัดกิจกรรมสงเสริม รักษา ธํารงไว ซึ่งจารีต
 จัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาไวซงึ่ จารีต
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติ
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติ
ในโอกาสตางๆ
ทั้งที่สาํ นักงานฯ จัดขึน้ และบุคลากรของ
สกศ. เขารวมกิจกรรมที่หนวยงานอื่นจัด
นโยบายหลัก ๑.๓ มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมที่ดี มีความสุข
 จัดกิจกรรมสรางสรรคชว ยเหลือสังคมอยาง
 จัดกิจกรรมสรางสรรคชว ยเหลือสังคม
สม่าํ เสมอและตอเนื่อง
ในโอกาสตางๆ
นโยบายหลัก ๑.๔ มุงมั่น รักษาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงาน
 จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางสม่าํ เสมอ
 จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในโอกาสตางๆ
นโยบายหลัก ๑.๕ เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 จัดกิจกรรมเผยแพร ปลูกฝง สงเสริมการเรียนรู
 จัดกิจกรรมปลุกและปลูกจิตสํานึกและ
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และวินัย
คานิยมในการทํางานใหสอดคลองตามหลัก
รวมถึงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
ธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
เศรษฐกิจพอเพียง
วินัย รวมถึงการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๔๖

๒) นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก ๒.๑ สงเสริม สนับสนุนใหผูรบั บริการและผูมีสว นไดสว นเสียบูรณาการความรวมมือและ
มีสวนรวมในภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
 พัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับ
 การประชุม สัมมนา ระดมความคิดจาก
ทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และภาคประชาชน เพื่อปองกันการทุจริต
ประชาชนทั่วไป เครือขายตางๆ ทุกภูมิภาค
 จัดกิจกรรมเพือ่ เปดโอกาสใหผูรบ
ั บริการและ
 กิจกรรมสภาการศึกษาเสวนา (OEC
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนิน
Forum)
ภารกิจหลักของ สกศ. รวมทั้งรวมปรับปรุงแกไข  งานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
พัฒนาการปฏิบตั ิราชการ และตรวจสอบติดตาม
จัดการองคการ (โครงการเสริมสรางการ
ประเมินผลโครงการอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุด
บริหารจัดการ สกศ. สูองคการที่เปนเลิศ
โครงการ
และมีธรรมาภิบาล)
 จัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม
 จัดหามาตรการหรือประกาศเพื่อปองกัน
ของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
และคุมครองผูใหความรวมมือหรือแจง
การทุจริต
เบาะแสการฝาฝนประมวลจริยธรรม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภายใน สกศ.
นโยบายหลัก ๒.๒ มุงมั่นใหบริการขอมูลทางวิชาการที่ถูกตอง ชัดเจน ทันเวลา ตรงตามความตองการ
ของผูรับบริการอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ
 ใหบริการขอมูลทางวิชาการแกผูรบ
ั บริการอยาง
 การสํารวจความคิดเห็นของผูรบ
ั บริการ
มีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการดวย
 พัฒนาชองทางใหผูรับบริการเขาถึงขอมูล
จิตบริการ และชองทางที่หลากหลาย
อยางสะดวก รวดเร็ว
 ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร
 การปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
เกี่ยวกับการใหบริการอยางครบถวน ถูกตอง
สํานักงานฯ ที่มีความทันสมัย และมีขอมูล
ครบถวนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
นโยบายหลัก ๒.๓ มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส สุจริต
 ใหความสําคัญกับการใหบริการดวยความซื่อสัตย

สุจริต โปรงใส ไมเอื้อประโยชนตอ พวกพอง
 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการตรวจสอบ
การทํางานของบุคลากร สกศ.

 จัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐานกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางอยางครบวงจร

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางเพื่อลดความเสี่ยงในความผิดพลาด

๔๗

จัดใหมีระบบปองกันหรือตรวจสอบ
การละเวนไมปฏิบัตติ ามมาตรฐานขั้นตอน
ที่กําหนด
การจัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางอยางครบวงจร
การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง/
การศึกษาดูงาน สวนราชการที่เปน
Best Practice

๓) นโยบายดานองคการ
แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก ๓.๑ สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในองคการ
 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน
 การดําเนินงานตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
นโยบายหลัก ๓.๒ สงเสริม ปลูกฝง และกระตุนใหตระหนักถึงความเสี่ยงตอการผิดจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
 รณรงคสรางความโปรงใสทั่วทั้งองคการ โดยใหยึด  การสงเสริมผูบ
 ริหารใหมีบทบาทในการ
หลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ าน
สงเสริมความมีคุณธรรมและความโปรงใส
เพื่อลดการใชดุลยพินิจและขอรองเรียน
 จัดประชุมทบทวนจรรยาขาราชการ สกศ.
 จัดกิจกรรมสงเสริม อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
และจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
จริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยา
สกศ. พ.ศ. ....
ขาราชการ
 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธจรรยาขาราชการ
 กํากับ ดูแล ปองกันความเสี่ยงตอการผิด
สกศ. และขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
สกศ.
 พัฒนาระบบตรวจสอบภายในทีม่ ีประสิทธิภาพ
 จัดใหมีระบบปองกันหรือตรวจสอบการ
 ใหความสําคัญกับการจัดการขอรองเรียน
ละเวนไมปฏิบัตติ ามมาตรฐานขั้นตอนที่
กําหนด
 การตรวจสอบภายในเรื่องอื่นนอกเหนือ
จากเรื่องเงิน/บัญชี
 การติดตามผลการจัดการขอรองเรียน
นโยบายหลัก ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 จัดใหมีการบริหารงบประมาณทีโ่ ปรงใส คุมคา
 การจัดทําแนวทาง/หลักเกณฑ/คูมือการ
ประหยัด ตรวจสอบได และปลอดการทุจริต
ปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารงบประมาณ
 จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
มีความโปรงใส คุมคา ประหยัด ตรวจสอบได
และปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน พรอมทั้ง
และปลอดจากการทุจริต
เผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการฯ สู
 งานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
สาธารณะอยางตอเนื่อง
จัดการองคการ (โครงการเสริมสรางการ
 จัดใหมีการอบรมเสริมความรูความเขาใจ
บริหารจัดการ สกศ. สูองคการที่เปนเลิศ
เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและ
และมีธรรมาภิบาล)
การตอตานการทุจริตในองคการอยางตอเนื่อง  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการ
 พัฒนาแนวทางหรือคูมือการปฏิบัติงานหรือ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบ
ระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนอยาง
บูรณาการ เพื่อรณรงคการปฏิบัติราชการ
ครบวงจร หมายรวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัติการ
แบบโปรงใส ปองกันและปลอดการทุจริต
ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน การจัดทํา
 การอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชน
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน การนําขอเสนอแนะ
ทับซอน
จากรายงานผลการปฏิบัติไปใชเปนแนวทางใน  การอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทํา
การปรับปรุง ทั้งระบบการทํางานและขั้นตอน
ระเบียบหรือคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ผลประโยชนทบั ซอนอยางครบวงจร

๔๘

๔) นโยบายดานผูปฏิบตั ิงาน
แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก ๔.๑ สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรตามหลักความรู ความสามารถอยาง
เปนธรรม เสมอภาค
 จัดทําระบบฐานขอมูลการบริหารงานบุคคล
 การจัดทํา/พัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการสรรหา
 จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพและ
บรรจุแตงตั้ง และพัฒนาบุคลากร
เปดเผยใหทราบทั่วทัง้ องคการ
 การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย สกศ.
 กําหนดแนวทางและจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมบุคลากร
ตามเสนทางความกาวหนา
 กําหนดแนวทางการประเมินความดีความชอบ
ตามระดับคุณภาพของผลงานและจํานวนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองที่ตองรับผิดชอบ
 มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ
และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
นโยบายหลัก ๔.๒ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทั้งดานวิชาการ
งานสนับสนุน และงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
 วางระบบการพัฒนาความรูความสามารถของ
 การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรอยางทัว่ ถึง ตอเนื่อง ทัง้ ในสวนของ
 การอบรม รณรงคสงเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ความสามารถหลักขององคการและความสามารถ
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส และยึดมั่น
ในการทํางานแตละประเภท
ในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 จัดทํามาตรฐานการจัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรม
นโยบายหลัก ๔.๓ มุงสงเสริมใหผูปฏิบัติมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
 จัดกิจกรรมหรือการบริการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
 โครงการตรวจสุขภาพประจําป
แกผูปฏิบัติงานและเสริมสรางความสัมพันธอันดี
 การจัดทําแผนสรางความผาสุกและ
ระหวางผูปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจของบุคลากร
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดา นงานวิชาการ
 จัดกิจกรรม Show & Share และประกาศ
งานสนับสนุน และงานปองกันและปราบปราม
ยกยองผูที่มีผลงานดีเดนแหงปใหรางวัล
การทุจริต
 การสํารวจสภาพปญหาการดําเนินงานของ สกศ.
 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาทีท
่ ี่มีผลงานดี
และมีคุณภาพ โดยการใหเกียรติยกยองเปนบุคคล
ตัวอยาง เปนตน

๔๙

แผนปฏิบัติการการกํากับดูแลองคการที่ดีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๑.๑ มุงมั่นในพันธกิจ ความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชนของรัฐไวสูงสุด
แนวทางปฏิบัติ :
กํากับดูแลการใชจายงบประมาณ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลอยางเครงครัด

๑. การเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐





๒. การจัดทําหรือพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน





ดําเนินการโครงการ งาน และกิจกรรมทาง
วิชาการตามพันธกิจขององคการเพื่อพัฒนา
นโยบาย แผน มาตรฐาน และสรางองคความรู
ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง

คําอธิบาย

- คูมือการปฏิบัติงาน คือ คูมือที่มีการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานัก
การประเมินการปฏิบัติงานหรือวิธีการวัดผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ซึ่งสํานักจัดทําขึ้น
เพื่อใหเจาหนาที่ยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (แผนผัง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) อยางเดียว
ไมถือเปนคูม ือการปฏิบัติงาน)
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูม ือการปฏิบัติงาน
เปนรายงานที่แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอน/
กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไวในคูมือฯ
กับการดําเนินการที่เกิดขึน้ จริง พรอมทั้งวิเคราะห
ปญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางการแกไข
ปญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคูม อื ฯ
และนําเสนอเลขาธิการสภาการศึกษาทราบ





รอยละของการใชจายเงินงบประมาณภาพรวม
รายไตรมาส
- ไตรมาส ๑
- ไตรมาส ๒
- ไตรมาส ๓
- ไตรมาส ๔

ทุกสํานัก
รอยละ ๓๐
รอยละ ๒๒
รอยละ ๒๑
รอยละ ๒๓

จํานวนคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่ไดรับ
การทบทวนหรือพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทบทวนครั้งลาสุดป ๒๕๕๘)
๑. การจัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของชาติ
๒. การจัดทําขอเสนอนโยบายดานการศึกษาชองชาติ
๓. การจัดทํามาตรฐานการศึกษา ของชาติ
๔. การใหความเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย
การศึกษา

๔ กระบวนงาน

จํานวนคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่จัดทําขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. การประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. การวิจัยทางการศึกษา

๒ กระบวนงาน

จํานวนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
ในภารกิจหลัก (ตามรายการขางตน)

๖ กระบวนงาน

๕๐

สนผ.
สนผ.
สมร.
สกม.

สปศ.
สวพ.
สนผ. สมร. สกม.
สปศ. สวพ.

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม






เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวนคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจสนับสนุนที่ไดรับ
การทบทวนหรือพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทบทวนครั้งลาสุดป ๒๕๕๘)
๑. การจัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา
๒. การประชาสัมพันธ
๓. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. งานจัดทําคําของบประมาณ
๕. งานคลัง
๖. งานบริหารงานบุคคล
๗. งานชวยอํานวยการและบริหารทั่วไป

๗ กระบวนงาน

จํานวนคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจสนับสนุนที่จัดทํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. งานการเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒๕๕๕
๒. งานหองสมุด

๒ กระบวนงาน

จํานวนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
ในภารกิจสนับสนุน (ตามรายการขางตน)

๙ กระบวนงาน

สอ. สสป. สวพ.
สนผ. สนต.

๓ ครั้ง

สอ.

สอ.
สสป.
สวพ.
สนผ.
สอ.
สอ.
สอ.

สนต.
สวพ.

นโยบายหลัก : ๑.๒ สงเสริม รักษา ธํารงไวซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมสงเสริม รักษา ธํารงไว ซึ่งจารีต
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
ในโอกาสตางๆ

๑. กิจกรรมเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งจารีต
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชาติ ทั้งที่สํานักงานฯ จัดขึ้น และ
บุคลากรของ สกศ. เขารวมกิจกรรม
ที่หนวยงานอื่นจัด



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม/เขารวมกิจกรรม

๕๑

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๑.๓ มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ :
จัดกิจกรรมสรางสรรคชวยเหลือสังคมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง



๑. จัดกิจกรรมสรางสรรคชวยเหลือสังคม
ในโอกาสตางๆ



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

๓ ครั้ง

สอ.

๓ ครั้ง

สอ.

๓ ครั้ง

กพร. และกลุมงาน
คุมครองจริยธรรม

นโยบายหลัก : ๑.๔ มุงมั่น รักษาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ

๑. จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในโอกาส
ตางๆ



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

นโยบายหลัก : ๑.๕ เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ :
๑. กิจกรรมปลุกและปลูกจิตสํานึกและ
 จัดกิจกรรมเผยแพร ปลูก ฝง สงเสริมการเรียนรู
คานิยมในการทํางานใหสอดคลองตาม
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม
วินัย รวมถึงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
จริยธรรม และวินัย รวมถึงการดําเนิน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง



จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

๕๒

๒. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

นโยบายหลัก : ๒.๑ สงเสริม สนับสนุนใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียบูรณาการความรวมมือและมีสวนรวมในภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติ :
 พัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับ
ทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อปองกันการทุจริต




๑. การประชุม สัมมนา ระดมความคิด
จากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูมีสวนได
สวนเสีย ประชาชนทั่วไป เครือขาย
ตางๆ ทุกภูมิภาค



จํานวนแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในภารกิจหลัก
ครบทั้ง ๕ ระดับ
๑. มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ
๒. มีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
๓. มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
๔. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่หรือการดําเนินงานของหนวยงาน
๕. เปดโอกาสใหติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน

๒. กิจกรรมสภาการศึกษาเสวนา
(OEC Forum)



จํานวนครั้งของการจัดประชุม สัมมนา

๓. งานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองคการ (โครงการ
เสริมสรางการบริหารจัดการ สกศ.
สูองคการทีเ่ ปนเลิศและมีธรรมาภิบาล)



รอยละของคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

๔. จัดหามาตรการหรือประกาศเพื่อปองกัน
และคุมครองผูใหความรวมมือหรือแจง
เบาะแสการฝาฝนประมวลจริยธรรม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภายใน สกศ.



จํานวนประกาศ

จัดกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนิน
ภารกิจหลักของ สกศ. รวมทั้งรวมปรับปรุง
แกไข พัฒนา การปฏิบัติราชการ และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง
เมื่อสิ้นสุดโครงการ

จัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

๕๓

๖ แผนงาน/โครงการ

สนผ. สปศ. สมร.
สวพ. สกม. สนต.

๑๐ ครั้ง

สปศ.

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

กพร.

๑ ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
นโยบายหลัก : ๒.๒ มุงมั่นใหบริการขอมูลทางวิชาการที่ถูกตอง ชัดเจน ทันเวลา ตรงตามความตองการของผูรับบริการอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ :
๑. การสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ
ใหบริการขอมูลทางวิชาการแกผรู ับบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการ ๒. พัฒนาชองทางใหผูรับบริการเขาถึงขอมูล
อยางสะดวก รวดเร็ว
ดวยจิตบริการ และชองทางที่หลากหลาย
 ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการใหบริการอยางครบถวน ถูกตอง


๓. การปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
สํานักงานฯ ที่มีความทันสมัย และ
มีขอมูลครบถวนตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐



ความพึงพอใจของผูรับบริการ



ศูนยบริการขอมูลที่มีความทันสมัย



ผูรับผิดชอบ

รอยละ ๘๐

ทุกสํานัก

ศูนย OEC Knowledge
and Data Center ที่
พรอมใหบริการแก
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงาน

สวพ.

จํานวนประเภทขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และ
ครบทุกประเภท
มาตรา ๙
 รอยละของการเผยแพรขอมูลในประเด็นที่สาธารณชน
รอยละ ๑๐๐
ใหความสนใจ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญที่
เกี่ยวของกับงานตามภารกิจหลัก
 ความถี่ของการจัดเก็บสถิตแ
ิ ละสรุปผลการมาใชบริการ ครบทุกไตรมาส
รายงานใหผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ (หมายรวมถึง
การใหบริการหองสมุด ศูนยขอมูลขาวสาร ศูนย
สารสนเทศและองคความรู)

สวพ.

นโยบายหลัก : ๒.๓ มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส สุจริต
แนวทางปฏิบัติ :
 ใหความสําคัญกับการใหบริการดวยความ
ซื่อสัตยสจุ ริต โปรงใส ไมเอื้อประโยชนตอ
พวกพอง
 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการตรวจสอบ
การทํางานของบุคลากร สกศ.

๑. จัดใหมีระบบปองกันหรือตรวจสอบ
การละเวนไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นตอนที่กําหนด



จํานวนชองทางการรองเรียนการปฏิบัติงานของ สกศ.
ที่ประชาชนสามารถรองเรียนไดอยางสะดวก รวดเร็ว

๕๔

๔ ชองทาง
คณะทํางานรับผิดชอบ
(โทรศัพท โทรสาร
เนินการเรื่องรองเรียน
ตูรับเรื่องรองเรียน และ
ของ สกศ.
เว็บไซต)

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ


จัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางอยางครบวงจร

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
๒. การจัดทําและดําเนินงานตามมาตรฐาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางอยางครบ
วงจร



ความครบถวนของการใหและเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง และการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
๑. มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเว็บไซต สกศ.
๒. มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซองผูยื่นซองผูไดรับ
คัดเลือก) ในเว็บไซต สกศ.
๓. มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวาง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และ
ผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๔. มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละ
โครงการใหสาธารณชนรับทราบลวงหนาไมนอยกวา
ระยะเวลาที่กฎหมายของแตละหนวยงานกําหนด
๕. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ
๖. มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางของ
แตละโครงการ
๗. มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการซื้อหรือจางแตละโครงการ
๘. มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละ
โครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผล
ที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง
๙. มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐. มีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๕

เปาหมาย
๑๑ เรื่อง

ผูรับผิดชอบ
สอ.

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๑๑. มีการนําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐


จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ ๓. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจางเพื่อลดความเสี่ยงในความผิดพลาด
มาตรฐานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง/
การศึกษาดูงาน สวนราชการที่เปน
Best Practice



จํานวนบุคลากรดานพัสดุที่เขารวมกิจกรรม
 จํานวนบุคลากรผูแทนจากทุกสํา นัก

๕๖

รอยละ ๑๐๐
กลุมงานละ ๑ คน

สอ.

๓. นโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

นโยบายหลัก: ๓.๑ สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในองคการ
แนวทางปฏิบัติ :
 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน

๑. การดําเนินงานตามแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน



จํานวนแผนงานยอยภายใตแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ที่ สกศ. จัดกิจกรรมดําเนินการ
๑. แผนการปองกันการโจรกรรมทรัพยสินของ
ทางราชการและบุคลากร สกศ.
๒. แผนการปองกันและควบคุมอัคคีภัย สกศ.
๓. แผนการปองกันน้ําทวม/อุทกภัย สกศ.
๔. แผนการปองกันและระงับการชุมนุมประทวง
และการกอการจราจล สกศ.
๕. แผนการปองกันความเสียหายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สกศ.

อยางนอย ๑ แผน

สอ.

จํานวนเรื่องที่ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริม
เรื่องความมีคุณธรรมและความโปรงใส

๕ เรื่อง

กพร.

จรรยาขาราชการ สกศ.
 ขอบังคับวา ดวยจรรยาขาราชการ สกศ. พ.ศ. ....

๑ เลม
๑ เลม

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

รอยละ ๘๐

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

นโยบายหลัก: ๓.๒ สงเสริม ปลูกฝง และกระตุนใหตระหนักถึงความเสี่ยงตอการผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ :
 รณรงคสรางความโปรงใสทั่วทั้งองคการ
โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใชดุลยพินิจ
และขอรองเรียน
 จัดกิจกรรมสงเสริม อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
จริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยา
ขาราชการ

๑. การสงเสริมผูบริหารใหมีบทบาท
ในการสงเสริมความมีคุณธรรมและ
ความโปรงใส



๒. จัดประชุมทบทวนจรรยาขาราชการ
สกศ. และจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ สกศ. พ.ศ. ....



๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธจรรยา
ขาราชการ สกศ. และขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ สกศ.



รอยละของบุคลากร สกศ. ที่เขารวมกิจกรรม

๕๗

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ


กํากับ ดูแล ปองกันความเสี่ยงตอการผิด
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
๔. จัดใหมีระบบปองกันหรือตรวจสอบ
การละเวนไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นตอนที่กําหนด



จํานวนชองทางการรองเรียนการปฏิบัติงานของ สกศ.
ที่ประชาชนสามารถรองเรียนไดอยางสะดวก รวดเร็ว



มีการทบทวนปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียน



มีการประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให
ประชาชนไดรับทราบอยางชัดเจน

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- ๔ ชองทาง
(โทรศัพท โทรสาร
ตูรับเรื่องรองเรียน และ
เว็บไซต)
- ขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียนที่
มีประสิทธิภาพ
- มีการประชาสัมพันธ
แนวทางการรับเรื่อง
รองเรียนเผยแพร
ในเว็บไซตสํานักงานฯ

คณะทํางานรับผิดชอบ
เนินการเรื่องรองเรียน
ของ สกศ.

จํานวนเรื่องที่นําผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช
ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพและปองกัน
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

อยางนอย ๑ เรื่อง

ตสน.

ความถี่ของการจัดทํารายงานผลการจัดการขอรองเรียน
เสนอตอผูบริหาร
 รอยละของขอรองเรียนที่นํามาดําเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติและแจงใหผูรองเรียนทราบผลการดําเนินการ
 รอยละของการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน
พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในเว็บไซต
สกศ.

๑๒ ครั้ง
(รายเดือนทุกเดือน)
รอยละ ๑๐๐

คณะทํางานรับผิดชอบ
เนินการเรื่องรองเรียน
ของ สกศ.



พัฒนาระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

๕. การตรวจสอบภายในเรื่องอื่นนอกเหนือ
จากเรื่องเงิน/บัญชี





ใหความสําคัญกับการจัดการขอรองเรียน

๖. การติดตามผลการจัดการขอรองเรียน



๕๘

รอยละ ๑๐๐

นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

นโยบายหลัก: ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดใหมีการบริหารงบประมาณที่โปรงใส คุมคา
ประหยัด ตรวจสอบได และปลอดการทุจริต
 จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการฯ สูสาธารณะอยางตอเนื่อง

 จัดใหมีการอบรมเสริมความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและ
การตอตานการทุจริตในองคการอยางตอเนื่อง

 พัฒนาแนวทางหรือคูมือการปฏิบัติงานหรือ

ระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนอยาง
ครบวงจร หมายรวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน การจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน การนําขอเสนอแนะ
จากรายงานผลการปฏิบัติไปใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุง ทั้งระบบการทํางานและขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๑. การจัดทําแนวทาง/หลักเกณฑ/คูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหาร
งบประมาณมีความโปรงใส คุมคา
ประหยัด ตรวจสอบได และปลอด
จากการทุจริต
๒. งานการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการองคการ (โครงการ
เสริมสรางการบริหารจัดการ สกศ.
สูองคการที่เปนเลิศและมีธรรมาภิบาล)
๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธแผนปฏิบัติ
การนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
แบบบูรณาการ เพื่อรณรงคการปฏิบัติ
ราชการแบบโปรงใส ปองกันและปลอด
การทุจริต
๔. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน
๕. การอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทํา
ระเบียบหรือคูมือการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอนอยาง
ครบวงจร

 คูมือกระบวนการคลังและที่เกี่ยวของ
 แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๕ กระบวนการ
๑ แผน

สอ.
กพร.

 แผนปฏิบัติการนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

๑ แผน

กพร.

ของ สกศ.

แบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 คะแนนประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใส
 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

 รอยละของบุคลากรที่เขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

 คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน

รอยละ ๘๐
๒ ครั้ง

กพร.

รอยละ ๘๐

กพร.
สกม.

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

กพร.

ทับซอน

 คูมือกระบวนการคลังและที่เกี่ยวของ
 คูม ือกระบวนการงานบุคคล

๕๙

๕ กระบวนการ
๑ กระบวนการ

สอ.
สอ.
สอ.

๔. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
นโยบายหลัก : ๔.๑ สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรตามหลักความรู ความสามารถอยางเปนธรรม เสมอภาค
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ :
 จัดทําระบบฐานขอมูลการบริหารงานบุคคล
 จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพและ
เปดเผยใหทราบทั่วทั้งองคการ
 กําหนดแนวทางและจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมบุคลากร
ตามเสนทางความกาวหนา
 กําหนดแนวทางการประเมินความดีความชอบ
ตามระดับคุณภาพของผลงานและจํานวน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองที่ตองรับผิดชอบ
 มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง

โครงการ/กิจกรรม

๑. การจัดทํา/พัฒนาแผนงานเกี่ยวกับ
การสรรหา บรรจุแตงตั้ง และพัฒนา
บุคลากร

๒. การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สกศ.
- แผน HRM และ HRD
- แนวทางการประเมินความดีความชอบ
ที่มีประสิทธิผลโดยพิจารณาจากระดับ
คุณภาพของผลงานและจํานวนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองที่ตองรับผิดชอบ
- แนวทางการมอบหมายงานที่ยึด
หลักธรรมาภิบาล
- แนวทางที่เหมาะสมในการรักษา
บุคลากรที่มีความรู
- แนวทางการกําหนดคาตอบแทน
ที่เปนธรรม
- คูมือกระบวนงานบริหารงานบุคคล
ในภาพรวมและรายดาน
ฯลฯ






แผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
แผนอัตราของหนวยงานลวงหนา
แผนพัฒนารายบุคคล
ฐานขอมูลการบริหารงานบุคคล

 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๖๐

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๑ แผน
๑ แผน
๑ แผน
ถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน สามารถ
นํามาใชไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

สอ.

๑ เลม

สอ.

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
นโยบายหลัก : ๔.๒ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทั้งดานวิชาการ งานสนับสนุน และงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ :
๑. การพัฒนาบุคลากร
 วางระบบการพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากรอยางทั่วถึง ตอเนื่อง ทั้งในสวนของ
ความสามารถหลักขององคการและความสามารถ
ในการทํางานแตละประเภท
๒. การอบรม รณรงคสงเสริมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอยางมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม โปรงใส และยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกตองชอบธรรม เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๓. จัดทํามาตรฐานการจัดทําหลักสูตร
การฝกอบรม

นโยบายหลัก : ๔.๓ มุงสงเสริมใหผปู ฏิบัติมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ :
๑. โครงการตรวจสุขภาพประจําป
 จัดกิจกรรมหรือการบริการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
แกผูปฏิบัติงานและเสริมสรางความสัมพันธอันดี ๒. การจัดทําแผนสรางความผาสุกและ
ระหวางผูปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจของบุคลากร
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานวิชาการ
งานสนับสนุน และงานปองกันและปราบปราม
๓. จัดกิจกรรม Show & Share และ
การทุจริต
ประกาศยกยองผูท่มี ีผลงานดีเดนแหงป
 การสํารวจสภาพปญหาการดําเนินงานของ สกศ.
ใหรางวัล
 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ที่มีผลงาน
ดีและมีคุณภาพ โดยการใหเกียรติยกยองเปน
บุคคลตัวอยาง เปนตน

 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
 รอยละของบุคลากร สกศ. ที่ไดรบั การพัฒนา
 รอยละของความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม

๑ แผน

ผูรับผิดชอบ
สอ.

๑ ฉบับ
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๐
๓ ครั้ง

กพร.

 คูมือมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรม

๑ ฉบับ

สอ.

 จํานวนครั้งของการตรวจสุขภาพตอป

๑ ครั้ง

สอ.

รอยละ ๘๐

สอ.

๒ ครั้ง
๑ คน ตอครั้ง

สอ.

 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

ใน สกศ.

 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
 จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลแหงป

๖๑

ภาคผนวก ก
รายละเอียดดัชนี ตัวชีว้ ัด และตัวชี้วัดยอย
ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สํานักงาน ป.ป.ช.)

๖๒

รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เครื่องมือ
ตัวชี้วัด
ดัชนี
ตัวชี้วัดยอย
EB4–EB6

การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล

ความโปรงใส

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

*

ความพรอมรับผิด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency
Assessment : ITA

ความปลอดจากการทุจริ ต
ในการปฏิบตั ิงาน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร

ความพรอมรับผิด
เจตจํานงสุจริต

*

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน
การปองกันผลประโยชนทับซอน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในหนวยงาน

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
* เกียวข้องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที (พ.ศ.

– 2564)

*

คุณธรรมในการบริหารงาน

๖๓

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน

E3–E4

การจัดการเรื่องรองเรียน

E5

ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน

I1–I5

E6–E10

ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน

I6

E11

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน

I7–I8

E12

เรื่องชี้มูลความผิด

การถูกชี้มูลความผิด
การทุจริตตอหนาที่

E1–E2

การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน

*

*
*

EB7
EB1
EB8

EB1 รอบที่1

ข้ อมูลจากสํ านักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.

การรับสินบน

I9–I10

E13–E15

การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน

I11–I12

E16–E18

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

I13–I14

E19–E20

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต

I15

การไมทนตอการทุจริต

I16

การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต

I17–I18

การดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอนในหนวยงาน

I19–I20

EB9

แผนปฏิบัตกิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริต

I21–I22

EB10

การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน

I23–I24

EB11

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

E21

EB2

ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน

E22

EB3

การบริหารงานบุคคล

I25–I27

การบริหารงบประมาณ

I28–I30

คุณธรรมในการมอบหมายงาน

I31–I33

การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน

I34

ภาคผนวก ข
องคประกอบของมาตรฐานความโปรงใส
(สํานักงาน ก.พ.)

๖๔

องคประกอบของมาตรฐานความโปรงใส
๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด
มิตทิ ี่
๑. ดานนโยบาย/ผูบริหารและ
ความพยายาม/ริเริ่มของ
หนวยงานในการสราง
ความโปรงใส

ตัวชี้วัด
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส
๑.๒
๑.๓

๒. ดานความเปดเผย การมีระบบ ๒.๑
ตรวจสอบภายในองคกรและ
การมีสวนรวม
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓. ดานการใชดุลยพินิจ

๓.๑
๓.๒

๓.๓
๔. การมีระบบ/กลไกจัดการ
เรื่องรองเรียน

๔.๑
๔.๒

เปนการวัด
ระดับกรม
บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความ
เปนการวัด
โปรงใสในองคกร
ระดับกรม
ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสราง
เปนการวัด
ความโปรงใส
ระดับกรม
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
เปนการวัด
ระดับกรม
การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชน และ
เปนการวัด
ประกาศใหทราบ
ระดับสํานัก/
กอง
การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการ
เปนการวัด
ตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี
ระดับกรม
การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน เปนการวัด
ตนเองตอสาธารณะ
ระดับกรม
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ เปนการวัด
ปฏิบัติราชการ
ระดับกรม
การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เปนการวัด
ระดับกรม
การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
เปนการวัด
๓.๒.๑ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล ระดับกรม
(การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร)
๓.๒.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
(การบรรจุและการแตงตั้งบุคลากร)
๓.๒.๓ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
(การพัฒนาบุคลากร)
การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส เปนการวัด
ระดับกรม
การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการ
เปนการวัด
ดําเนินงานตอเรื่องรองเรียน
ระดับกรม
การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอ
เปนการวัด
เรื่องรองเรียน
ระดับกรม

๖๕

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
www.onec.go.th

