นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
และ
แผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทัง้ นี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
อัน
ประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน
พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
เลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน 2554

สารบัญ
2

หน้า
คานา
สารบัญ
ประกาศเจตนารมณ์
ข้อมูลองค์การ
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์
 ค่านิยมหลัก
 โครงสร้างองค์การและอานาจหน้าที่
หลักการ และ แนวคิด
วัตถุประสงค์
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
 นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
 นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
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แนวทางปฏิบัติ
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2
2
2
2
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3
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
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แผนปฏิบัติการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก :
- คาสั่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ 159/2553 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
- รายชื่อคณะกรรมการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance)

25

ประกาศเจตนารมณ์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจหลักด้านพัฒนา
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
4

จัดการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และ
พัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ในฐานะผู้บ ริ หารของสานั กงานเลขาธิ การสภาการศึก ษา เห็น สมควรให้มีก ารจั ดท า
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ
สานั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึกษา มีร ะบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบ าล เพื่อเป็ น ที่
ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตลอดไป บุคลากรทุกระดับของสานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนานโยบายการกากับดูแ ล
องค์ก ารที่ ดีฉบับ นี้ ไปเป็ น แนวทางยึดถือ ปฏิบัติในการดาเนิ นงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีของสานักงานฯ เป็นประจา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้ง
เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรของสานักงานฯ จึงขอให้ทุ กคนได้
รับทราบ พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
เลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่
มิถุนายน 2554

ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
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 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ ด้ า นการวิ จั ย ประเมิ น ผลการศึ ก ษา และพั ฒ นากฎหมาย
การศึกษาเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
 พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
 ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
 พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้า นการศึกษา เพื่อให้หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปสู่การปฏิบัติ
 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
 เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ
 องค์ความรู้ที่ได้มีการนาไปใช้ในการพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
 บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
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ค่านิยมหลัก

ค่านิยม
“ CHAMPS ”
รวมพลังเชิงรุก
(Collaboration)

การทางานในเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

สร้างสุขในงาน

การทางานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์

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

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

ชี้นานโยบาย
(Policy)

การปฏิบัติตามภารกิจหลักของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คือ เสนอนโยบาย

ขยายสังคมการเรียนรู้ เพื่อขยายฐานนาไปสู่เป้าหมายการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
(Society)
การเรียนรู้ (Learning Society)

โครงสร้างองค์การและอานาจหน้าที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 32 กาหนดให้ “มีการจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือ
ในรู ปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์ กร ได้ แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา และคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา เพื่ อพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น หรื อ ให้ ค าแนะน าแก่ รั ฐ มนตรี หรื อ
คณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด”

สภาการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 14 ได้กาหนดหน้าที่
ของสภาการศึกษาไว้ ดังนี้
“ (1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ

(2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม (1)
(3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(4) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1)
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(5) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นอกจากหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ภาการศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น หรื อ ค าแนะน าแก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ สานั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาทาหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของสภาการศึ ก ษาและมี อานาจ
หน้ า ที่ ต ามที่ กาหนดในกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการแบ่ ง ส่ ว นราชการตามมาตรา 11 โดยมี เ ลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาทาหน้ า ที่ เ ป็ น
กรรมการและเลขานุ ก ารของสภาการศึ ก ษา”

องค์ประกอบสภาการศึกษา
กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ ง ของกรรมการในคณะกรรมการสภา
การศึกษา พ.ศ. 2546
“ข้อ 2 ให้คณะกรรมการสภาการศึกษามีจานวนห้าสิบเก้าคน ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสิบหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงวั ฒ นธรรม ปลัด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เลขาธิก ารคณะกรรมการกฤษฎีก า
เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคุรุสภา และผู้อ านวยการสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวนสองคน
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนสองคน
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จานวนสองคน
(6) กรรมการที่เป็นพระภิกษุ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ จานวนสองรูป
(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จานวนหนึ่งคน
(8) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น จานวนสองคน
(9) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามสิบคนซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ
และ
ประสบการณ์สูง ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้าน
การศึกษาเฉพาะทาง ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารเขตพื้นที่
การศึกษา ด้านการศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญา ด้านนโยบายและแผน ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ด้านกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการบริการ ด้านองค์กรเอกชน ด้านกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้านรวมกัน
(10) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ”

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กาหนดภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
“ข้อ 1 ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
และการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(1) จั ด ทาแผนการศึ กษาแห่ ง ชาติ ที่บูร ณาการศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและกี ฬ ากั บ การศึ กษา
ทุ กระดั บ รวมทั้งจัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติ
(2) ประสานการจัดทาข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(3) วิจัยและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
และภูมิปัญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและ
แผนการศึกษาของชาติ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
(6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา หรือตามที่รฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”

โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546
“ ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สานักอานวยการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษา
สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ”

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับ
ภารกิจที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 สานัก 3 ศูนย์ 1 กอง 2 กลุ่ม และ 1 หน่วย รวม 13 สานัก/
ศูนย์/ กอง/ กลุ่ม/ หน่วย ดังนี้ (ตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 116/2552 เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และคาสั่งสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาที่ 29/2553 เรื่องจัดตั้ งกลุ่มงานคุณธรรมจริยธรรม ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2553)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
(1) สานักอานวยการ
(2) สานักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(3) สานักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
(4) สานักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
(5) สานักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
(6) สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
(7) ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
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(8) ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ
(9) ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
(10) กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
(11) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(12) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(13) หน่วยตรวจสอบภายใน
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

หลักการและแนวคิด
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นไป
เพื่อสนองตอบต่อหลักการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศักราช 2550 พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล และเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานักงาน ก.พ.ร.ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 และ มาตรา 74 บัญญัติ
ว่า “ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มี
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตน
เป็นกลางทางการเมือง ”

และมาตรา 78 บัญญัติว่า
“ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
...
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จั ด ระบบงานราชการและงานของรั ฐ อย่ า งอื่ น เพื่ อให้ การจั ด ทาและการให้ บริ การ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
... ”

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
นาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ทีม่ ุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมาตราดังกล่าวได้บัญญัติว่า
“ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
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การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ ”

3. นโยบายรัฐบาล
คาแถลงนโยบายของรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2551 ด้านนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความว่า
“ ...
8.1.6 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุน
การสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม และส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
8.1.7 จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ พร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้อง
เป็นกาลังสาคัญของภาคราชการในอนาคต
8.1.8 ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่แตกต่างกันตามพื้นที่ ตามการแข่งขันของการจ้าง
งานในแต่ละสายอาชีพที่เหมาะสม และตามความจาเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของ
คุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกาลังใจที่จะปฏิบตั งิ าน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
... ”

4. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุ นให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็ น
หน่ วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมี มาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดกระบวนการ และ หมวด 7
ผลลัพธ์การดาเนินการ ตามแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

หมวด 2
การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

หมวด 5
การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
หมวด 7
ผลลัพธ์
การดาเนินการ

หมวด 1
การนาองค์กร
หมวด 3
การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

หมวด 6
การจัดการ
กระบวนการ

หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 1 การนาองค์กร

1.1 การนาองค์กร

ก. การกาหนด
ทิศทางของส่วน

ข. การกากับ
ดูแลตนเองที่ดี

ค. การทบทวน
ผลการ
ดาเนินการ
ของส่วนราชการ

 ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
 ความรับผิดชอบ
 การปกป้อง
ผลประโยชน์
ของประเทศชาติ

 การทบทวนผล
การดาเนินการ
 การนาผลมา
ปรับปรุงส่วน
ราชการ

ราชการ
 การกาหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
ทิศทาง ผลการ
ดาเนินการทีค่ าดหวัง
และการถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติ
 การสร้างบรรยากาศ
การให้อานาจ
ตัดสินใจ นวัตกรรม
และความคล่องตัว

1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก. ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
 การดาเนินการ
กรณีที่การ
ปฏิบัติงานมี
ผลกระทบต่อ
สังคม
 การดาเนินการ
ต่อความกังวล
ของสาธารณะ

ข. การดาเนินการ
อย่างมี
จริยธรรม

ค. การให้การ
สนับสนุนต่อ
ชุมชนที่สาคัญ

 การดาเนินการ
อย่างมี
จริยธรรม
 การวัดและการ
ตรวจการ
ติดตาม การมี
จริยธรรม
องค์กร

 การสนับสนุน
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่
สาคัญ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี Organizational
ตามแผนภาพที
่ 1 2551.
นี้ นโยบายการก
Governance
(OG). ตุลาคม
หน้า 3. ากับดูแลองค์การที่ดี อยู่ในหมวด 1 การนาองค์กร ซึ่งตาม

หมวดนี้เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการอย่างไร ในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการดาเนินการรวมถึงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอานาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ
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รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนอย่างไร การกากับดูแลองค์การที่ดีจึงประกอบอยู่ใน 2 ส่วน
ส่วนที่ 1ได้ให้ความสาคัญกับการนาองค์กร (หัวข้อ1.1) เพื่อให้ส่วนราชการมีการกากับ
ดูแลตนเองที่ดีโดยดาเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศชาติ และส่วนที่ 2 ได้ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (หัวข้อ 1.2) เพื่อให้ส่วน
ราชการมีการดาเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์ ก ารเป็ น ทั้ง คนเก่ งและคนดี มีจ ริยธรรมและมีธ รรมาภิบ าล ประพฤติ ตนต่อ เพื่อ น
ร่วมงานด้วยความเคารพให้เกี ยรติซึ่งกัน และกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่า งมีความ
รับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้บริหารและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรใน
องค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
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วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่
สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้ น
ในหน่วยงาน สามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางตรวจสอบธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ ของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิด
ความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายใน
สานักงานฯ
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสานักงานฯ
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นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และ
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
1. มุ่งมั่นในพันธกิจและความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ  ส านั ก งานฯ จะด าเนิ น โครงการต่ า งๆ ด้ ว ย
ประเทศชาติและสังคม
กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 สานักงานฯ จะดาเนินโครงการ งาน และกิจกรรม
ทางวิ ชาการตามพั นธกิ จขององค์กรเพื่อพั ฒนา
นโยบาย แผน มาตรฐาน และสร้างองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี มี  จัดกิจกรรม สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมอย่าง
ความสุข
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม รักษา/ธารงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและ
 จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม รั ก ษา/ธ ารงไว้ ซึ่ ง จารี ต
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติใน
โอกาสต่างๆ
4. มุ่งมั่น รักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการดาเนินงาน

 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน  กาหนดแนวทางให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การปฏิ บั ติ ง าน ร่ ว มด าเนิ น งาน รวมทั้ ง
ตรวจสอบผลการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
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นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อ  ให้ ความสาคั ญ ต่ อการเปิ ด เผยข้ อ มูล ข่า วสาร
ประโยชน์สุขของประชาชน
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
3. มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความ  ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งมี
ต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ

นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์การ
 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน
2. ส่ง เสริม ปลูก ฝั ง และกระตุ้น ให้ต ระหนั ก ถึ ง  ก ากั บ ดู แ ล ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ อ การผิ ด
ความเสี่ ย งต่ อ การ ผิ ด จริ ย ธร ร มจนเป็ น
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
วัฒนธรรมขององค์กร

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตาม  ก าหนดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร ในการเตรี ย มความ
ความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรมเสมอภาค
พร้อมด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น  วางระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ระบบและต่อเนื่อง
บุคลากรอย่า งทั่วถึ ง ต่ อเนื่ อง ทั้งในส่ว นของ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
ความสามารถในการทางานแต่ละประเภท
3. มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 จั ด กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
สุ ข ภาพแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตติ ามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษาเกิดผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
1) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์ ก ารจะปฏิ บั ติ ต นตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดีฉ บั บ นี้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถู ก ต้อ งในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุ ญ าตให้
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) รณรงค์ สร้างความมั่นใจในการเป็นคนดี คิดดี ทาดีให้บุคลากรทุกคนมีความกล้า
หาญที่จะรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆในนโยบายฉบับนี้ต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหาร
ระดับสูง โดยให้ถือปฏิบัติว่าข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่อง
ดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) ให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปีโดยคณะกรรมการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
5) กาหนดให้มีการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
6) หากผู้ใดมีข้อ สังสัยเกี่ยวกับ ความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะน า
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร โทร. 0 2668 7123 ต่อ 2527 , 2531 หรือคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสานัก /กอง
/ศูนย์ /กลุ่มงาน
จัดทาโดย : คณะกรรมการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
มิถุนายน 2554
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แผนปฏิบัติการ การกากับดูแลองค์การที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการ การกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสานักงานเลขาธิการสาาการศึกษา

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : 1. มุ่งมั่นในพันธกิจและความรับผิดชอบทีพ่ ึงมีต่อประเทศชาติและสังคม
แนวทางปฏิบัติ :
1. เร่งรัด/ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
 สานั กงานฯ จะดาเนิน โครงการต่ า งๆ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน
ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สกศ.
 สานักงานฯ จะดาเนินโครงการ งาน
และกิจกรรมทางวิชาการตามพันธกิจ
ขององค์กร เพื่อพัฒนานโยบาย แผน
มาตรฐาน และสร้างองค์ความรู้ ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง

งบประมาณ
ปกติ
0.6858

1. จัดทานโยบาย งานวิจัย งานประเมินผล
องค์ความรูข้ องสานักงานฯ ฯลฯ

งบประมาณ
ปกติ

2. พัฒนา / จัดทาคู่มือ / มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหลัก/สนับสนุน

งบประมาณ
ปกติ

- รายงานผลการ
4 ฉบับ
ดาเนินงานรายไตรมาส
- เอกสารแนวทางการ
1 ฉบับ
พัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ
- จานวน/แผน/มาตรฐาน จานวนนโยบาย/
งานประเมินผล
แผน/มาตรฐาน
งานวิจยั และองค์
อย่างน้อย 8 เรื่อง
ความรู้ ที่นาไปใช้
และงานวิจยั และ
ประโยชน์
องค์ความรู้อย่าง
น้อย 32 เรื่อง

ทุกสานักฯ /
ศูนย์ / กอง
กส.

- คู่มือ / มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ทุกสานัก /
ศูนย์ / กอง

อย่างน้อย 4
กระบวนงาน

ทุกสานัก /
ศูนย์ / กอง
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

นโยบายหลัก : 2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ :
1. สนับสนุนให้บุคลากรไปร่วมปฏิบัติงานสังคม
งบประมาณปกติ - จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
 จัดกิจกรรม สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคม
สงเคราะห์ร่วมกับองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรม
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ ในฐานะ
หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
นโยบายหลัก : 3. ส่งเสริม รักษา/ธารงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ

งบประมาณปกติ - จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมส่งเสริม รักษา/ธารงไว้ซึ่งจารีต 1. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจาปี งบประมาณปกติ - จานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
ในโอกาสต่างๆ
2. จัดกิจกรรมเพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี
งบประมาณปกติ - จานวนครั้งของการจัด
และศิลปวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติร่วมกับองค์กร
กิจกรรม
หลักในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ประเพณีวัน
สงกรานต์ เป็นต้น
นโยบายหลัก : 4. มุ่งมั่น รักษา และส่งเสริมคุณาาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดาเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ :
1. โครงการปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์และ
งบประมาณปกติ - จานวนครั้งของการจัด
 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
สม่าเสมอ
2. โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ

บุคคลเข้าร่วม ทุกสานัก / ศูนย์ /
กิจกรรมอย่างน้อย กอง
ร้อยละ 20
อย่างน้อย
3 ครั้ง

อย่างน้อย
ปีละครั้ง
อย่างน้อย 3 ครั้ง

อย่างน้อย 2 ครั้ง

งบประมาณปกติ - จานวนมาตรการรณรงค์ อย่างน้อย
เรื่องการประหยัดพลังงาน 3 มาตรการ

ทุกสานัก / ศูนย์ /
กอง

สอ. /
คณะกรรมการ
สวัสดิการ
สอ. /
คณะกรรมการ
สวัสดิการ

ทุกสานัก / ศูนย์
/ กอง
สอ.
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นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

นโยบายหลัก : 1. ส่งเสริมให้าาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงาน ร่วมดาเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบผลการดาเนินงานของ สกศ.
แนวทางปฏิบัติ :
 กาหนดแนวทางให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน 1. ใช้กลไกการประชุม สัมมนา ระดม
งบประมาณ
- จานวนครัง้ ของการจัด
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้ ปกติ
ประชุม สัมมนา
มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนทัว่ ไป
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
เครือข่ายต่างๆ ทุกภูมิภาคให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
นโยบายหลัก : 2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ :
 ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีความ
ครบถ้วนและทันสมัยเสมอ
เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารอย่ า งครบถ้ ว น
ถูกต้อง
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของ สกศ. ให้
สาธารณชนทราบ
3. มีช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
จากประชาชน
4. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในองค์กร
ให้หน่วยงานในองค์กรและสาธารณชน
ทราบ

ผู้รับผิดชอบ

อย่างน้อย เดือนละ
1 ครั้ง
อย่างน้อยครั้งละ 3
กลุ่มเป้าหมาย

ทุกสานัก /
ศูนย์ / กอง ที่
รับผิดชอบ
ภารกิจหลัก

งบประมาณ
ปกติ

- จานวนประเภทข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 9

ครบทุกประเภท

สอ.

งบประมาณ
ปกติ
งบประมาณ
ปกติ
งบประมาณ
ปกติ

- จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- จานวนช่องทางรับ
ข้อคิดเห็น /ข้อร้องเรียน
- จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ผลการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กร

อย่างน้อย 2
ช่องทาง
อย่างน้อย
3 ช่องทาง
อย่างน้อย 3
ช่องทาง

สอ.
ทุกสานัก /
ศูนย์ / กอง
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : 3. มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณาาพตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง
แนวทางปฏิบัติ :
 ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ

1. จัดทามาตรฐานให้บริการประชาชน

งบประมาณ
ปกติ
2. สารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
งบประมาณ
ประชุมสัมมนา/ การอบรมเกี่ยวกับการจัด ปกติ
กิจกรรม

- จานวนกระบวนการ
ให้บริการ
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม

อย่างน้อย
2 กระบวนการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยร้อยละ
80 พึงพอใจ

ทุกสานัก /
ศูนย์ / กอง
ทุกสานัก /
ศูนย์ / กอง
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นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : 1. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดาัยในองค์การ
แนวทางปฏิบัติ :
 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน 1. แผนงานรองรับภาวะฉุกเฉิน
2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ปกติ

- แผนงานรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน

อย่างน้อย
3 แผนงาน

สอ.

งบประมาณ
ปกติ

- รายงานผลการ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัย

เป็นตามแผน
ร้อยละ 80

สอ.

- จานวนครั้งของการ
สารวจ

อย่างน้อย 1 ครั้ง กพร.

นโยบายหลัก : 2. ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสีย่ งต่อการผิดจริยธรรม
จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
1. สารวจประชาชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
งบประมาณ
แนวทางปฏิบัติ :
สถานการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ ปกติ
 ก ากั บ ดู แ ล ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ อ การผิ ด
ของ สกศ.
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมผู้บริหารสานัก/ ศูนย์/ กอง มี
งบประมาณ
บทบาทในการส่งเสริมความโปร่งใส
ปกติ
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อรณรงค์
งบประมาณ
ป้องกันการทุจริต
ปกติ

- จานวนด้านของการมี อย่างน้อย 3 ด้าน ทุกสานัก / ศูนย์ /
บทบาท
กอง
- จานวนครั้งของการจัด
อย่างน้อย
ก.พ.ร. / สอ.
กิจกรรม
2 ครั้ง
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

นโยบายหลัก : 1. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ อย่างเป็น
ธรรมเสมอาาค
1. จัดทาแนวทางการเติบโตของสายอาชีพ ใช้งบประมาณ - คู่มือ
แนวทางปฏิบัติ :
 กาหนดขั้นตอน วิธีการ ในการเตรียมความ ที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ปกติ
พร้อมด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
2. สารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการ ใช้งบประมาณ - ผลการสารวจความพึง
ทางานตรงตามความรู้ความสามารถ และ ปกติ
พอใจที่บคุ ลากรมีต่อ
ความสนใจ
งานที่ได้รบั มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1 เล่ม

สอ.

1 ฉบับ

ก.พ.ร.

1 ระบบ

สอ.

นโยบายหลัก : 2. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ :
 วางระบบการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ
ของบุคลากรอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง ทั้งในส่วน
ของความสามารถหลั ก ขององค์ ก ร และ
ความสามารถในการทางานแต่ละประเภท

1. งานพัฒนาบุคลากร

1.8220

2. งานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

0.1000

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ

2.0000

- มีระบบการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร
- จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 90 ของ
ศส.
บุคลากรของ
สานักงานฯ
- จานวนวันทีข่ ้าราชการ ข้าราชการได้รับการ สอ.
ได้รับการพัฒนา
พัฒนาสมรรถนะ
สมรรถนะ(ต่อคน/ปี)
หลักและสมรรถนะ
ประจากลุ่มงานไม่
ไม่น้อยกว่า 10 วัน
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นโยบายหลัก/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

4. จัดทามาตรฐานการจัดทาหลักสูตรการ งบประมาณ
ฝึกอบรม
ปกติ
นโยบายหลัก : 3. มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณาาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ :
 จั ด กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
1. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
สุ ข ภาพแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
2. โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ
3. โครงการบูรณาการการปฏิบตั ิงานโดย
ใช้ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

- คู่มือมาตรฐาน
หลักสูตรการฝึกอบรม

งบประมาณ
ปกติ

- จานวนครั้งของการ
ตรวจสุขภาพ

งบประมาณ
ปกติ
0.400

- จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม
- จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม

ทาการ/คน/ปี
1 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ

สอ.

อย่างน้อย 1 ครั้ง สอ./
คณะกรรมการ
สวัสดิการ
1 ครั้งต่อสัปดาห์ สอ.
อย่างน้อย 1 ครั้ง สอ.

ภาคผนวก

