รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รอบ 12 เดือน
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก / แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : 1. มุ่งมั่นในภารกิจและความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคม
แนวทางปฏิบัติ :
 ส านั ก งานฯ จะด าเนิ น โครงการต่ า งๆ ด้ ว ย 1. โครงการจัดทาคู่ มือ /แนวทางการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีของสานักงานฯ
กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่ง
2. เร่งรัด/ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการต่างๆ ให้
การเรียนรู้
เป็นไปตามแผน

3. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ สกศ.

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/งบประมาณที่ใช้

สอ.

- โครงการนี้จะยังไม่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนื่องจากสานัก
งบประมาณขอให้ทุกส่วนราชการใช้คู่มือการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ของสานักงบประมาณ เป็นแนวทางการขอตั้งงบประมาณ
- สกม. มีการเร่งรัดการดาเนินงานต่างๆ ทั้งการประเมินการบังคับใช้กฎหมาย
และการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากฎหมายการศึ กษาให้ เ ป็น ไปตามแผนและตาม
บันทึกเร่งรัดจากหน่วยงานภายในสานักงานฯ
- กพร. จัดประชุมกลุ่มเป็นประจา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
- ศส. มีการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึ ก ษาของประเทศ มี ก ารจั ด จ้ างนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พามา
ด าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบคลั ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ ส าหรั บการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีการประสานความก้าวหน้า
การดาเนินงานเป็นระยะๆ พร้อมเข้าร่วมปรึกษาหารือการดาเนินงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานร่วมกับนักวิจัย งบประมาณ 6.6 ล้านบาท
- ศพป.มีการวางแผนการประชุมนานชาติล่วงหน้า 1 ปี และดาเนินงานตาม
ข้อตกลงในMOU ที่คานึงถึงประโยชน์ของการศึกษาชาติ
- กส. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ สกศ. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 งานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คือ งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
สกศ. โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) การจัดทาแนวทางการ
พัฒนางานวิจัยของ สกศ. 2) การรวบรวมข้อเสนอการวิจัยของ สกศ. เพือ่ ส่ง
ให้ วช.
ผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
1. จัดทาแนวทางการพัฒนางานวิจัยของ สกศ. และเผยแพร่ให้แก่ ชุมชน
สกศ. โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ใน 4 ประเด็น
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยและจัดเรียงลาดับ
ความสาคัญของ สกศ. และจัดประชุมครั้งที่ 1/2553 (5 ส.ค. 53)

ทุกสานักฯ / ศูนย์ /
กลุ่มงาน

กส.

2

นโยบายหลัก / แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4. แผนงานพัฒนาสั งคมแห่ งการเรีย นรู้ด้ว ยเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา

สร.

 สานักงานฯ จะดาเนินโครงการ งาน และ กิจกรรม 5. แผนงานการประเมิ น ผลการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
ประเทศ
ทางวิ ช าการตามพั น ธกิ จ ขององค์ ก ร เพื่ อ พั ฒ นา
- ด้านการจัดการเรียนรู้
นโยบาย แผนมาตรฐาน และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่
- ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริง
- การประเมินความสาเร็จของการพัฒนาการศึกษา

สพ.
สป.
สม.

นโยบายหลัก : 2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิ จกรรม สร้างสรรค์ ช่ว ยเหลื อ สั งคมอย่ า ง 1. โครงการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานของข้าราชการให้มีจิต
อาสา และมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมทางสังคมที่จัดโดย
สม่าเสมอและทั่วถึง
ภาครัฐและเอกชน

กพร./ สอ.

ผลการดาเนินงาน/งบประมาณที่ใช้
3. จัดประชุมระดมความคิดและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทา
ข้อเสนอการวิจัย (17 ส.ค. 53)
4. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
5. จัดส่งข้อเสนอการวิจัยของ สกศ. ส่งให้ วช. (30 ก.ย. 53)
- 2-3 ก.ย. 53 ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. จานวน 50 คน เดินทางไปศึกษา
ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ จังหวัด
เพชรบุรี โดยศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ณ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม โครงการ
ชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ อาเภอท่ายาง สหกรณ์หุบกะพง อาเภอชะอา
และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน อาเภอชะอา
การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการได้ศึกษาแบบอย่างการ
ปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง และไม่ประมาท คานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนการใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ
การกระทาต่างๆ
- สม. มีการดาเนินโครงการประเมินความสาเร็จของการพัฒนาการศึกษาโดย
จัดทาร่างตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
รวมทั้งสารวจข้อมูลพื้นฐานของตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองแต่ละตัว ซึ่งร่างดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(กนป.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ได้
จัดทากรอบการติดตามการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการ
ติดตามตัวบ่งชี้ วิธีการจัดเก็บข้อมูล และแหล่งข้อมูลและดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท

- 16 มี.ค. 2553 คณะผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. จานวน 25 คน เยี่ยมชม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม เพื่อศึกษาและให้กาลังใจ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ พร้อมทั้งมอบ
อุปกรณ์กีฬาที่ข้าราชการร่วมกันบริจาค จานวน 9 รายการ เป็นเงิน 7,100
บาท

3

นโยบายหลัก / แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/งบประมาณที่ใช้

- เผยแพร่ถอ้ ยคา คาคมทุกสัปดาห์โดยติดเผยแพร่ไว้ในลิฟท์

2. สนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการไปร่ ว มปฏิ บั ติ ง านสั ง คม
สงเคราะห์ร่วมกับองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

สกศ.
(ความสมัครใจ
ของผู้มีจิตอาสา)

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การในฐานะหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

ทุกสานัก/ศูนย์

ของอาคาร 1 และอาคาร 2
- 8 เม.ย.53 จัดงานรดน้าขอพรอดีตผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ประจาปี 53 ณ สานักงานฯ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของผู้สูงอายุ โดย
เน้นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน เรียนรู้และมีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้กาหนดให้เดือน
เม.ย. 53 เป็นเดือนแห่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ และมีมติ
ให้เชิญชวนทุกหน่วยงาน/ องค์กร ร่วมจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
- 4 ก.ค. 53 สานักงานฯ ร่วมกับโครงการตะวันธรรม โดยองค์การเผยแพร่วดั
ประยูรวงศาวาส สานักงานเขตบางรัก และโรงแรมตวันนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การเทศน์มหาชาติกัณฑ์ฉกษัตริย์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระ
ราชกุศล งานนี้มีข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมงานจานวน 30 คน
- 14 – 16 ธ.ค. 52 ข้าราชการและลูกจ้างประจา สกศ. จานวน 15 คน นาผ้า
ห่ม ถุงมือ จานวน 1,200 ชุด เตาผิง 7 เตา และสิ่งของที่ได้รับบริจาคจาก
ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานเครือข่าย เดินทางไปมอบกับนักเรียนในโรงเรียน และผู้ประสบภัย
หนาวที่จังหวัดกาญจนบุรี
- 16 มี.ค. 2553 คณะผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. จานวน 25 คน เยี่ยมชม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม เพื่อศึกษาและให้กาลังใจ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ พร้อมทั้งมอบ
อุปกรณ์กีฬาที่ข้าราชการร่วมกันบริจาค จานวน 9 รายการ เป็นเงิน 7,100
บาท
- 9-11 ส.ค. 2553 สานักงานฯ สนับสนุนการแสดงศิลปะพืน้ บ้านขององค์กร
เยาวชนชายแดนใต้
- ประกาศเชิญชวนให้ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานฯ บริจาคกระดาษ
อุปกรณ์การเรียน ขนม และอื่นๆ สาหรับเด็กตาบอด รวมทั้งเข้าร่วม
โครงการอาสาสมัครสอนน้องๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ
- ประกาศเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างบริจาคทรัพย์เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย
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นโยบายหลัก / แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

- งานประชาสัมพันธ์การศึกษาไทย
(โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

ศปส.

ผลการดาเนินงาน/งบประมาณที่ใช้
โรคเอดส์และเด็กกาพร้า วัดพระบาทน้าพุ ตาบลเขาสามยอด อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
- ประกาศเชิญชวนบริจาคยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ต่างๆ สาหรับตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดปัตตานี และชายแดนภาคใต้
- ศปส. ได้ดาเนินกิจกรรม 14 รายการ ดังนี้
1. จัดทารายการช่วยคิดช่วยทานาเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่อง 3 เดือนละ 1 ครั้ง
2. จัดทารายการคิดได้ไง เพื่อการถ่ายทอดกระบวนการปฏิรูปการศึกษาผ่าน
สื่อโทรทัศน์ชอ่ ง 5 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. รวบรวมพระราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่
ทรงพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
คล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2553 จานวน 5,000 เล่ม
4. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารคู่มือครู จานวน 3,000 เล่ม
5. จัดพิมพ์เอกสารเล่มเล็ก จานวน 5,000 เล่ม
6. ผลิตและเผยแพร่บทความของวิทยากร ลงใน e-magazine
7. จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 4ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ได้แก่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ และจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ
เคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศในกรุงเทพมหานคร
8. ผลิตและเผยแพร่ตัวอย่างเด็กดีเด็ด หรือต้นแบบของการจัดการศึกษาที่
ประสบความสาเร็จในประเด็นต่างๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เริ่มออกอากาศ 5
เม.ย. 2553
9. ผลิตสื่อและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 2 เรื่อง และวิทยุ 10
เรื่อง พร้อมจัดทา DVDต้นฉบับและสาเนาCD เผยแพร่ผ่านเคเบิ้ลทีวี และ
วิทยุชุมชน
10. จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ของศธ.
11. เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนผ่านหน้าหนึ่งทาง
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึกทุกสัปดาห์ เริ่ม ม.ค. 2553
12. จัดประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมการศึกษาไทย โดยกาหนดจัด
นิทรรศการ 18 -29 ส.ค. 2553
13. จ้างผลิตข่าวความเคลื่อนไหว/กิจกรรมการปฏิรูปการศึกษารอบสอง อย่าง
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นโยบายหลัก / แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/งบประมาณที่ใช้
น้อยสัปดาห์ละ 2 ข่าว ผลิตบทความ/รายงาน เดือนละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
และจัดทารายงานผลการวิเคราะห์กระแสการปฏิรูปเดือนละ 1 ครั้ง
14. ซื้อเนื้อที่บนหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความ/รายงานดังกล่าว
ข้างต้น

นโยบายหลัก : 3. ส่งเสริม รักษา/ธารงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
1. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจาปี
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษา/ธารงไว้ซึ่งจารีตประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติอย่างสม่าเสมอ
2. สนับสนุนข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อธารงรักษา
ไว้ซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชา
ตอร่วมกับองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายหลัก : 4. มุ่งมั่น รักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดาเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ :
1. โครงการจัดการด้านขยะในสานักงานฯ
 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
 จัดทาแนวทาง มาตรการ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม

2. โครงการปลู ก จิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม

สอ./กก.สวัสดิการ

สอ./ กก.สวัสดิการ

- 31 ต.ค. 52 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ร่วมกับประชาชนในจังหวัด
ตรัง ร่วมอันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจาปี 52 ไปทอดถวายพระสงฆ์
ที่จาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดตันตยาภิรม อ.เมือง จ. ตรัง ได้รับเงินบริจาค
โดยเสด็จพระราชกุศล จานวน 1,400,000 บาท
- 8 เม.ย.53 จัดงานรดน้าขอพรอดีตผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ประจาปี 53 ณ สานักงานฯ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของผู้สูงอายุ โดย
เน้นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน เรียนรู้และมีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้กาหนดให้เดือน
เมษายน 53 เป็นเดือนแห่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ
มีมติให้เชิญชวนทุกหน่วยงาน/ องค์กร ร่วมจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

สอ.

- สอ. จะยังไม่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนื่องจากอยู่ในช่วงการ
ปรับปรุงอาคาร

กพร./สอ.

- 14 ม.ค. 53 สานักงานฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมี
ข้าราชการบรรจุใหม่ หัวหน้างานฯ ผู้สอนงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสานัก/
ศูนย์/ กอง/ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติ
ราชการจานวน 58 คน ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน อาเภอวังน้าเขียว จ.นครราชสีมา
- 30 เม.ย. 53 ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจา จานวน 45 คน ร่วม
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเก็บขยะ
บริเวณชายหาด ณ เกาะช้าง จ.ตราด
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นโยบายหลัก / แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/งบประมาณที่ใช้

สอ.

- สกศ.มี ค าสั่ ง ที่ 1/2553 เรื่อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการใช้ พ ลั ง งานของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 4 ม.ค. 53
- โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ผ่าน website :
e-report.energy.go.th
การประหยัดไฟฟ้า
1. ล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 4 ครั้ง
2. เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และ
13.00 น. – 16.30 น. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 น. – 13.00 น.
3. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อหยุดการใช้งาน
การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
1. เช่ารถยนต์เมื่อต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด
2. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่าเสมอ
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นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายหลัก : 1. ส่งเสริม ให้ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ร่วมดาเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบผลการดาเนินงานของ สกศ.
แนวทางปฏิบัติ :
สป.
 ส ร้ า ง เค รื อ ข่ าย ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ปร ะ ช า ช น 1. โครงการพัฒนาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงาน
จัดการความรู้

2. โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารจัดการด้านการศึกษา
3. โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา

4. โครงการวิจัย และพัฒนาการส่ งเสริมนวัต กรรม
เครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ศส.
สกม.

สพ.

ผลการดาเนินงาน / งบประมาณที่ใช้

- การจัดตลาดนัดความรู้ชุมชนระดับชาติครั้งที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนด้วยการจัดการความรู้ วันที่ 12-13 ส.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลลงกรณ์
- ผลผลิตของศูนย์เรียนรู้ รายงานการดาเนินโครงการประสานพลังปัญญาเพื่อ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- จัดทาข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมภายใต้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- ต่ออายุการเช่าบริการเครือข่าย internet ปีงบประมาณ 2553
- จัดทาแผนแม่บท ICT ของสานักงานฯ
- จัดตั้งศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษาในทุกภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบันมีจานวน
22 ศูนย์ เพื่อทาหน้าที่ประสานการดาเนินงานด้านกฎหมาย มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา โดยใช้งบประมาณร่วมกับโครงการประเมินการบังคับใช้กฎหมาย
จานวน 300,000 บาท
- โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2552 ซึ่งเป็นการ
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา (คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) จานวน
11 แห่ง ในการดาเนินการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระยะที่ 1 โดยมีการติดตามการดาเนินงานตลอด
ทั้งปี จนได้รายงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรูข้ องครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระยะที่ 1
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาส่งเสริม
นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรูข้ องครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนระยะที่ 1 ของนักวิจัยทุกพื้นที่ และเพือ่ ร่วมกันวางแผนการ
ดาเนินงานในระยะที่ 2 และพิจารณาข้อกาหนดและลักษณะเงื่อนไขการ
ดาเนินงานระยะที่ 2 งบประมาณที่ใช้ 183,071 บาท (เอกสารแนบ 1)
- ดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างดาเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 กับ
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน / งบประมาณที่ใช้

-

-

-

-

 สร้างกิจกรรมร่วมกันในการรักษาเครือข่าย

5. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นากระบวนการบริ ห าร
จัดการและเสริมสร้างความยั่ งยื นของเครือ ข่ าย
การวิจัยทางการศึกษา

สป.

-

 กาหนดแนวทางให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6. แนวทางการใช้กลไกการประชุม สัมมนา ระดม
ความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ประชาชนทั่ ว ไป เครื อ ข่ ายต่ า งๆ ทุ ก
ภูมิภาคให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ทุกสานัก

-

ศส.

-

7. โครงการสารวจความคิดเห็นด้านการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 11 แห่ง งบประมาณที่ใช้ 2,970,000
บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษาสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่งๆ ละ 270,000 บาท)
(เอกสารแนบ 2)
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดทาแผนการดาเนินงานระยะที่ 2
และดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้โดย สกศ. ติดตามการดาเนินงาน
ระยะที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 11 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นาเสนอประสบการณ์และร่วมเรียนรู้
การดาเนินงานของโครงการอื่นๆ ในงานโครงการตลาดนัดการจัดการ
ความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 เม.ย. 53 (เอกสารแนบ 3)
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นาเสนอผลการวิจัยในงาน “การ
นาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) วัน
ศุกร์ที่ 27 ส.ค. 53 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
เตรียมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริม
นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรูข้ องครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนวันพุธที่ 15 ก.ย. 53 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม
เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
การจัดงานตลาดนัดความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 เม.ย. 53 โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เรื่องการจัดการความรู้การพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืน มี
เครือข่ายเข้าร่วมประชุมจานวน 1,032 คน มีตัวอย่างนวัตกรรมเครือข่าย
การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ จานวน
6 เรื่อง
ทุ ก ส านั ก / ศู น ย์ / กอง มี ก ารจั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย งานวิ จั ย งานประเมิ น กฎหมาย เพื่ อ น า
ข้อคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจมาพัฒนางานให้มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับข้ อ เท็จจริง และอย่ างต่อ เนื่อ ง กลุ่ มเป้าหมายอย่ างน้อ ยประกอบด้ว ย
ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยปฏิบัติทุกระดับ
และประชาชนผู้สนใจหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ศส. ได้ ด าเนิ น การส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรครู –
อาจารย์ ของสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในขอบเขต
ทั่วประเทศ แบ่งเป็น สถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาจานวน 3,494 แห่ง
และประเภทอาชีว ศึ กษา 422 แห่ ง ระหว่าง 3-27 พ.ย. 52 ตามที่ รมว.
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โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน / งบประมาณที่ใช้
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ สกศ. เป็นผู้ดาเนินการเมื่อเดือน ต.ค. 52
ณ จังหวัดชลบุรี
- คาถามที่สาคัญ คือ สถานศึกษาเอกชนแต่ละประเภทควรสังกัดหน่ วยงานใด
ระหว่างสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี
- สกศ. นาเสนอผลการสารวจต่อที่ประชุ มผู้บริห ารองค์กรหลั กรับทราบใน
เดือน ธ.ค. 52

นโยบายหลัก : 2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ :
 ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร 1. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยเสมอ
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ศปส./ ศส./ สานัก/
กลุ่มงาน/ ศูนย์ต่างๆ

2. จัดให้มี Call Center เพื่อให้บริการประชาสัมพันธ์

ศปส.

3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สกศ.

สอ.

- ศ.พ.ป. ประกาศรับผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกไปนาเสนอในเวทีนานาชาติโดย
ผ่าน Website
- สกม. มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของกฎหมายการศึกษาให้ทันสมัยโดย
รวบรวมกฎหมายการศึกษาที่ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน
ที่สุด
- กลุ่ม กพร. เวียนเอกสารการดาเนินงานผ่านทาง e-office และจัดทาแฟ้ม
เก็บเอกสารอ้างอิงไว้เป็นหมวดหมู่
- ศปส. อยู่ระหว่างโครงการปรับปรุงเว็บไซด์สานักงานฯ
- ศปส. จะยังไม่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- สานักงานฯ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และให้เป็นภารกิจหนึ่งของสานัก
อานวยการภายใต้การบริหารงานของกลุ่มช่วยอานวยการ และบริหารงาน
ทั่วไป นอกจากนี้ มีการมอบหมายให้รองเลขาธิการฯ (นางสาวสุทธาสินี
วัชรบูล) ทาหน้าที่กากับดูแลงานสานักอานวยการ และงานเกี่ยวกับศูนย์
ข้อมูลข่าวสารโดยตรงอีกด้วย
- มีการจัดสถานที่ให้เป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารและป้ายบอก
สถานที่ติดต่ออย่างชัดเจนว่าสถานที่อยู่บริเวณใด และสามารสอบถามได้ว่า
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักอานวยการได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มช่วยอานวยการ
เป็นผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ มีการจัดทา
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

 เร่งสร้างกลไกการจัดทาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
พร้ อ มประกาศให้ ป ระชาชนและผู้ รับ บริ ก ารทราบ
อย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม

4. พัฒนากระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ

ศปส./ ศส.

ผลการดาเนินงาน / งบประมาณที่ใช้
แฟ้มข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ให้เป็นไปตามาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ พร้อมทาดัชนีค้นเรือ่ ง แฟ้มข้อมูลเหล่านี้ เช่น คาสั่งการจัดซื้อจัด
จ้าง มติคณะรัฐมนตรี งาน/ โครงการปีงบประมาณ.... พระราชบัญญัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ
เป็นต้น นอกจากนี้มีการจัดทาแฟ้มสาหรับผู้มาติดต่อขอข้อมูลและมีการ
จัดทารายงานผู้บริหารเป็นรายไตรมาสอีกด้วย
- และเพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารกับสาธารณชน สานักงานฯมีการ
เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของสานักงานฯ บน Website
ของสานักงานฯ ท้าย Website มีการประชาสัมพันธ์การประกวดราคาและ
จัดซื้อจัดจ้างในช่วงระยะเวลานั้น
- ในส่วนของข้อมูลการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง ทาเป็นคลังข้อมูล
สานักงานฯ สามารถเชื่อมต่อกับกรมบัญชีกลาง เพื่อนาข้อมูลที่เป็น
รายละเอียดมาให้ผู้ขอใช้บริการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประสานศูนย์สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้มีบล็อกศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
โดยเฉพาะเพื่อให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- ศส. ได้ ด าเนิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น โดยแบ่ ง เป็ น 4
กระบวนการ ดังนี้
 กระบวนการเผยแพร่สิ่งพิมพ์บนเว็บสานักงานฯ
1. กรอกแบบฟอร์มนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บ ผ่านหัวหน้า / ผอ. เพื่อลง
ความเห็นชอบในการขึ้นเว็บ พร้อมแนบตัวอย่างสิ่งพิมพ์และ CD
ไฟล์
2. หัวหน้ากลุ่มงาน ICT พิจารณา และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บนา
ข้อมูลขึ้นเว็บ
3. เมื่อ ดาเนิ น การน าข้ อ มูล ขึ้ น เว็ บเสร็จ จะแจ้งเจ้า ของเรื่ อ งเพื่ อ ให้
ตรวจสอบข้อมูลที่นาขึ้นเว็บ
4. หากพบข้อผิดพลาดจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องจนแล้วเสร็จ
 กระบวนการเผยแพร่สนับสนุนบนเว็บสานักงานฯ
1. หัวหน้ากลุ่มงานเจ้าของข้อมูลที่จะเผยแพร่ทาบันทึกข้อความขอส่ง
ข้อมูล ถึงหัวหน้ากลุ่มงาน ICT ในระบบ E-office
2. ลั กษณะข้ อ มูล ที่จะให้ เผยแพร่เป็น บทความ/ข่ าวประชาสั มพัน ธ์ /
ตารางข้อมูลสถิติสาคัญ ต้องระบุ เมนูลิงค์หน้าเว็บที่จะนาข้อมูลไป
ใส่เผยแพร่ไว้ และแนบไฟล์ข้อมูล
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โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5. กลั่นกรองข้อมูลโดยผู้บริหาร

ผู้บริหารทุกระดับ

6. มี ช่ อ งทางรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก
ประชาชน

ศปส./ สกม./ กพร.

ผลการดาเนินงาน / งบประมาณที่ใช้
3. หัวหน้ากลุ่ม ICT พิจารณา และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บนา
ข้อมูลขึ้นเว็บ
4. เมื่อ ดาเนิ น การน าข้ อ มูล ขึ้ น เว็ บเสร็จ จะแจ้งเจ้า ของเรื่ อ งเพื่ อ ให้
ตรวจสอบข้อมูลที่นาขึ้นเว็บ
5. หากพบข้อผิดพลาดจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องจนแล้วเสร็จ
 กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล/สิ่งพิมพ์ ที่สานักงานฯ
1. ผู้มาขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มมารับบริการ โดยมีรายละเอียด
ชื่อสิ่งพิมพ์ วัตถุประสงค์ที่นาไปใช้ ชื่อที่อยู่ -โทรศัพท์ ผู้ขอข้อมูล /
สิ่งพิมพ์
2. สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ จั ด พิ ม พ์ แ ล้ ว จะน าส่ ง เผยแพร่ ต ามชื่ อ เครื อ ข่ า ยผู้ รั บ
สิ่ งพิม พ์ส านักงานฯ โดยมีการตรวจและปรั บปรุง ชื่อ ที่ อ ยู่ ใ ห้ เป็ น
ปัจจุบัน
 กระบวนการสืบค้นรายชื่อสิ่งพิมพ์ สกศ. ที่ห้องสมุด
1. หน่วยงานผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ ต้องขอเลขลาดับสิ่งพิมพ์ของสานักงานฯ
ชื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ หน่ ว ยงานผู้ ผ ลิ ต จ านวนที่ พิ ม พ์ ชื่ อ โรงพิ ม พ์ โดย
ห้องสมุดจะบันทึกลงในสมุดทะเบียนเลขสิ่งพิมพ์
2. จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ส่งสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุด โดยห้องสมุดจะบันทึกลง
ในสมุดทะเบียนเลขสิ่งพิมพ์
3. บันทึกชื่อสิ่งพิมพ์และรายละเอีย ดอื่นๆ ลงในโปรแกรมฐานข้อมูล
รายชื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพื่ อ สะดวกในการค้ น หาชื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ผ่ า นระบบ
อิน เทอร์เน็ ต ตั้งแต่เ ดือ น ก.ค. 53 เป็น ต้น ไป ส านัก งานฯ หยุ ด
ให้บริการค้นคว้าสิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดเนื่องจากปิดปรับปรุงอาคาร
- ประชุมผู้ บริหารเดือ นละ 2 ครั้ง พิจารณารายงานผลการดาเนิน งานของ
สานัก/ ศูนย์/ กอง/ กลุ่ม
- มอบหมายผู้ บ ริห ารส านัก / ศู น ย์ / กอง/ กลุ่ ม เป็น ผู้ รับผิ ดชอบก ากับ ดูแ ล
แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานฯ และ
ปรากฏในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- สร้างระบบป้องกันและเตือนภัยต่อการกระทาการทุจริตโดยการพัฒนา
ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่หลากหลาย ดังนี้
 เปิดกล่องรับฟังความคิดเห็น
 เปิด website ของ สกศ. (www.onec.go.th)
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน / งบประมาณที่ใช้
 มีศูนย์ข้อมูลข่างสารของราชการ
 แจ้งทาง e-office หรือแจ้งโดยตรงกับผู้บริหาร
- จัดทากระบวนการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของ สกศ.
- 11 ต.ค. 53 สานักงานฯ มีคาสั่งที่ 145/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับเรือ่ ง
ร้องเรียนส่วนกลางและผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนประจาสานัก/ศูนย์/ กอง
ของสานักงานฯ จานวน 10 คนเพื่อเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอีก
ช่องทางหนึ่ง
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางและกระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้
ข้าราชการและบุคลากรของสานักงานฯ และประชาชนภายนอกผ่านทาง
เว็บไซต์ e-office บอร์ด และวารสารการศึกษาไทย
- สารวจความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสานักงานฯ ของผู้เข้าร่วมตลาดนัดการจัดการความรู้
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 53 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า
1,000 คน และการประชุมเรื่องแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 8 ก.ค. 53 ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 500 คน เพื่อนาข้อมูลมา
ประกอบการปรับปรุงมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สกศ. ให้มีประสิทธิภาพ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 300 คน
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นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : 1. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์การ
แนวทางปฏิบัติ :
1. แผนงานรองรับภาวะฉุกเฉิน
 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน

 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่

2. โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานฯ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้

สอ.

- เนื่องจากสานักงานฯ เป็นหน่วยงานทีป่ ฏิบัติภารกิจงานวิชาการเกี่ยวกับการ
จัดทานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพือ่
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างรวม 200 คน ที่
ต้องปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารสานักงานฯ 2 หลัง ดังนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานของสานักงานฯ สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉิน สานักงานฯ จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2553
โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล) เป็นประธาน
และกลุ่มช่วยอานวยการเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดทาแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขึ้น แผนที่จัดทาแล้ว
ประกอบด้วย
1. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินป้องกันและระวังอัคคีภยั สกศ.
2. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินป้องกันและระวังการชุมนุมประท้วง และก่อ
จลาจล สกศ.
3. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) สกศ.
- โครงการนี้เป็นโครงการจ้างบริษัทเอกชนรับผิดชอบดาเนินการปรับปรุง
อาคาร 1 อาคาร 2 ห้องประชุมกาแหง พลางกูร และภูมิทัศน์ของ สกศ.
ระยะเวลา 3 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สานักงานฯ ได้มีการ
ดาเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 จนได้บริษัทเอกชนทีร่ ับการดาเนินการ ดังนี้
 13 ม.ค. 53 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน และร่าง
เอกสารประกวดราคาการจ้ างปรั บปรุง อาคาร 1 และมี การปรับ ปรุ ง
องค์ประกอบคณะทางานฯ เพิ่มเติมอีกครั้ง ในวันที่ 18 มี.ค. 53

สอ.
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 จัดทาระบบป้องกันทรัพย์สินสูญหายหรือถูก
โจรกรรม

3. วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สอ.

 สร้างหรือปรับสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้ถูก
สุขลักษณะ

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสานักงานฯ

สอ.

นโยบายหลัก : 2. ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรมจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางปฏิบัติ :
1. โครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติราชการ
 กากับ ดูแล ป้องกันความเสี่ยงต่อการผิด
ใสสะอาด และโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

กพร.

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้
 7 มิ.ย. 53 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
 23 มิ.ย. 53 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
 23 มิ.ย. 53 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 1 ก.ค. 53 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
- สกศ. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีการดาเนินการ
ดังนี้
1. ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทั้งบริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 จานวน 8 ตัว
2. กาหนด TOR จ้างเอกชนในการรักษาความปลอดภัยโดยเอกชนจะต้อง
มีการดาเนินการ
 บันทึกบุคคลเข้าอออกตลอด 24 ชั่วโมง
 จัดให้มีการแลกบัตรผู้มาติดต่อราชการ
 ตรวจจานวนรถราชการหลังเวลาราชการ
 ตรวจสอบกุญแจห้องทุกชั้น หลังเวลาราชการ
 เปิดประตูให้รถเข้าออกได้ช่องทางเดียวหลังเวลาราชการ
- เป็ น งานส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการปรั บ ปรุ ง อาคารส านั ก งานฯ โดยใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 สกศ. เริ่ ม ด าเนิ น การจั ด จ้ า งเอกชนเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ

- 16 ก.ค. 53 จัดตั้งคณะทางานจัดทานโยบายความโปร่งใสของสานักงานฯ
และประกาศนโยบายความโปร่งใสให้ข้าราชการสานักงานฯ ทราบ
- นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสานักงาฯ มี 4 ข้อ คือ
1. ส่งเสริมข้าราชการทุกระดับโดยเฉพาะผู้บริหารมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใส
2. เปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียมีสว่ นในการตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงาน
3. ลดการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะด้านการ
บริหารงานบุคคล
4. พัฒนาระบบการรับและดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้
- 18 ก.พ. 53 ส่งข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องธรรมาภิบาลในการ
แต่งตั้งโยกย้าย : ศึกษากรณีกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรอง1–2 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2 จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5 มี.ค. 53 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19
กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “ ค่านิยมต่อต้านการทุจริต”

2. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ าวสารเพื่ อ รณรงค์ ป้ อ งกั น การ
ทุจริต

ก.พ.ร. / สอ.

- 4 มิ.ย. 53 ส่งข้าราชการเข้าร่วมการประชุมจี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
- 16 มิ.ย. 53 และ 6 ก.ค. 53 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี และการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับกรรมการผู้ประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการ ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
ผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน
- 30 ก.ค. 53 จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการทุจริตของชาติ ซึ่งมี
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมงานจานวน 50
คน
- กพร.จัดส่งเอกสารนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ข้าราชการทุกท่านทราบ
- จัดตั้งคณะทางานจัดทานโยบายความโปร่งใสของสานักงานฯ และประกาศ
นโยบายดังกล่าวให้ข้าราชการทุกคนทราบผ่านระบบ e-office ของ
สานักงานฯ
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : 3. มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพต่อผู้รับบริการและตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
แนวทางปฏิบัติ :
1. มีช่อ งทางให้ บริการทางวิช าการแก่ผู้ รับบริการ
 ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้รับบริการอย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
2. จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้

ทุกสานัก

- สกม. มีการให้บริการทางวิชาการผ่านศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา
และให้บริการข้อมูลกฎหมายการศึกษาผ่านทาง website ของสานักงานฯ
นอกจากนั้นยังมีการให้คาปรึกษา แนะนา ทางโทรศัพท์เป็นกรณีๆ ไป
- สนับสนุนให้ทุกสานัก/ ศูนย์/ กองที่จดั สัมมนาทางวิชาการ ระดมความ
คิดเห็นจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกครั้ง

กพร./ ทุกสานัก
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายหลัก : 1. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ
อย่างเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ :
 กาหนดขั้นตอน วิธีการ ในการเตรียมความพร้อม 1. จัดทาแนวทางการเติบโตของสายอาชีพที่ชัดเจน
และเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
2. สนับสนุนให้ข้าราชการได้ทางานตรงตามความรู้
ความสามารถความสนใจ

นโยบายหลัก : 2 ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ :
 วางระบบการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของ 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ สกศ.
บุ ค ลากรอย่ า งทั่ ว ถึ ง ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นของ 1.1 การจัดทาแผนการบริหารและแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สกศ.
ความสามารถหลักขององค์กร และความสามารถใน
การทางานแต่ละประเภท
2. งานพัฒนาบุคลากร
2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทางาน
ประสานงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ย. 52)
2.2 โครงการอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (พ.ย. 52)
2.3 โครงการประชุมอภิปราย เรื่องการกาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการกาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (ธ.ค. 52 )

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้

สอ. ร่วมกับทุกสานัก/ศูนย์

- สกม. ขอปรับปรุงตาแหน่งนักวิชาการ เป็นตาแหน่งนิติกร เพื่อให้ตรงกับ
สายงาน และความรู้ความสามารถของข้าราชการที่จบทางด้านกฎหมายใน
สานัก เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ของตนเอง
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ อ.ก.พ.
ผู้บริหารทุกระดับ / ก.พ.ร. - กพร. สารวจความสนใจของข้าราชการในการโยกย้ายงานตามการแบ่ง
โครงสร้างสานักงานฯ จาก 6 สานัก เป็น 12 สานัก /ศูนย์ /กอง /กลุ่มงาน
เมื่อ 30 ตุลาคม 2552
- สกม. ส่งข้าราชการในสานักไปอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ครบทุกคน

กบค.สอ.

- อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สกศ. งบประมาณ 1,700,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ข้าราชการ สกศ. ทุกระดับ จะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 54

กบค.สอ./ ศพป.

- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง และ
คณะทางานประสานงานด้านการบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประชุม จานวน 33 คน งบประมาณ 173,200 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ ข้าราชการ สกศ. ทุกระดับจานวน 190 คน เข้าร่วม
โครงการ งบประมาณ 46,900 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้บริหาร คณะทางานบริหารผลการปฏิบัติงาน
และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมฯจานวน 67 คน งบประมาณ 8,960 บาท
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.4 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สกศ.
(ธ.ค. 52)
2.5 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สกศ.
(มี.ค. 53)
2.6 โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการระดับชานาญการ
พิเศษ สกศ. (พ.ค. 53)
2.7 โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการระดับชานาญการ
ชานาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน และ
ลูกจ้างประจา สกศ. (มิ.ย. 53)
2.8 โครงการประชุมชีแ้ จง เรือ่ ง การบริหารกองทุน สิทธิ
ประโยชน์ กบข. (ก.ค. 53)
2.9 โครงการประชุมชีแ้ จงเรือ่ ง การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล (ก.ค. 53)
2.10 โครงการประชุมชีแ้ จง เรือ่ ง การบริหารกองทุน
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสมาชิก กบข.
(ก.ค. 53)
2.11 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
รุ่นที่ 2
 ส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อ สารที่ทัน สมัย สอดคล้ อ งกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของสานักงานฯ

3. งานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้
- ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลของ
สานักงานฯ จานวน 9 คน งบประมาณ 25,500 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. ได้แก่เลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง และ
เลขานุการผู้บริหาร จานวน 36 คน งบประมาณ 264,000 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการ สกศ. ระดับชานาญการพิเศษ และ
เจ้าหน้าที่ร่วมประชุม จานวน 50 คน งบประมาณ 289,100 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการ สกศ. ระดับชานาญการ ชานาญงาน
ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน และลูกจ้างประจา เข้าร่วมจานวน 136 คน
งบประมาณ 769,500 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการเข้าร่วมโครงการ จานวน 90 คน
งบประมาณ 9,450 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้บริหาร ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง และ
คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 53 คน
งบประมาณ 3,125 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการเข้าร่วมโครงการ จานวน 90 คน
งบประมาณ 9,450 บาท

ศพป.

ศส.

- ศพป. พัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะข้าราชการยุคใหม่และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- จัดหลักสูตรโปรแกรม Kaspersky เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้เข้ารับการ
อบรม 35 คน
- จัดหลักสูตรการใช้โปรแกรม AMS e – office สาหรับข้าราชการใหม่ ผู้เข้ารับ
การอบรม 32 คน
- โครงการจัดการความรู้ด้าน ICT ของ สกศ.ปี53 ครั้งที่ 1 เรื่อง GPRS :
เทคโนโลยีการใช้ Internet บนคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้เข้ารับ
การอบรม 39 คน
- โครงการจัดการความรู้ด้าน ICT ของสกศ. ปี53 ครั้งที่ 2 เรื่อง Twitter
Face book ผู้เข้ารับการอบรม 81 คน
- โครงการจัดการความรู้ด้าน ICT ของสกศ. ปี53 ครั้งที่ 3 เรื่อง Skype พูด
โทรศัพท์ผ่าน Internet ผู้เข้ารับการอบรม 62 คน
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นโยบายหลัก/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้
- โครงการจัดการความรู้ด้าน ICT ของสกศ. ปี53 ครั้งที่ 4 เรื่อง One Click
You Know ผู้เข้ารับการอบรม 65 คน

 ส่ ง เสริม ให้ มีก ารพัฒ นาความรู้ ความสามารถมี
ความเชี่ ย วชาญในอาชี พ โดยการสนับ สนุ น ให้ ล า
ศึกษาต่อ การเข้ารับการฝึกอบรม

4. งานพัฒนาบุคลากร
4.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ILC
- รุ่นที่ 1/2553 (ต.ค. 52)
- รุ่นที่ 1/2554 (ก.ย. 53)
4.2 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สกศ.
(ม.ค. 53)
4.3 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหาร
ส่วนราชการ (นบส.2) (ม.ค. 53)
4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิจารณา
แผนการดาเนินงานและโครงสร้าง สกศ.
(ก.ย. 53)
4.5 หลักสูตรผู้บริหารประเภทอานวยการ
(มี.ค. 53)
4.6 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(มิ.ย. 53)
4.7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการด้วย
วิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์
(ก.ค. 53)
4.8 โครงการทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ
ต่างประเทศ (ทุนผู้บริหาร) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553

4.9 การฝึกอบรมการกาหนดตัวชีว้ ัดและตัง้ ค่า
เป้าหมายภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 4 (เม.ย. 53)

กบค.สอ.
- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 คน
งบประมาณ 16,000 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 คน
งบประมาณ 16,000 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ หัวหน้างานหรือผู้สอนงาน
และข้าราชการผูผ้ ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในปีงบประมาณ 2552
และ 2553 เข้าร่วมโครงการจานวน 58 คน งบประมาณ 412,400 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้บริหาร สกศ. เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 1 คน
คือ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล) สานักงาน
ก.พ. สนับสนุนงบประมาณ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่
ผู้บริหาร ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /กอง ข้าราชการ ผู้แทนสายงานฯ
และเจ้าหน้าที่ จานวน 66 คน งบประมาณ 352,800 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 คน
งบประมาณ 38,000 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมฯ จานวน 4 คน
สานักงาน ก.พ. สนับสนุนงบประมาณ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการ สกศ. ทุกระดับเข้าร่วมฯ จานวน 90
คน งบประมาณ 17,550 บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้บริหาร สกศ. เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 2 คน
(ทุนสานักงาน ก.พ.) ได้แก่
1. เลขาธิการสภาการศึกษา (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
2. รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสุทธศรี วงษ์สมาน)
- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการ สกศ. เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 5 คน
จัดและใช้งบประมาณของ สานักงาน ก.พ.
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4.10 หลักสูตรการวางแผนและการจัดการศึกษา
(IIEP) (1มี.ค. – 23 เม.ย. 53)
- หลักสูตรด้านการวางแผนและการวิเคราะห์
(Education Planning and Analysis : EPA)
- หลักสูตรด้านการวางแผนและการจัดการทาง
การศึกษา (Educational Planning and
Management : EPM)
4.11 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นา
(ส.ค. 53)
4.12 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย (ส.ค. 53)
4.13 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารการศึกษารุ่น
ใหม่ รุ่นที่ 1 (ก.ย. 53)
นโยบายหลัก : 3. มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ :
 จัดกิจกรรมหรือการบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
2. โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ

 จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

3. โครงการปฏิบัติงานโดยใช้ธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้
- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการ สกศ. ข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรละ 1
คน จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษา
กระทรวงต่างประเทศ ใช้งบประมาณของศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา

- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ จานวน 3 คน จัดและ
ใช้งบประมาณของคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดาเนินการแล้วเสร็จมีข้าราชการ สกศ. เข้ารับการฝึกอบรมฯ จานวน 1 คน
จัดและใช้งบประมาณของ สานักงาน ก.พ.
- ดาเนินการแล้วเสร็จ มีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ จานวน 5 คน(โควตา
5 คน) จัดและใช้งบประมาณของคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

กชอ.สอ.
กบค.สอ.

กชอ.สอ.

- ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปีแก่ข้าราชการและลูกจ้าง สกศ. ในเดือนมีนาคม 2553
- ดาเนินการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( โครงการต่อเนื่อง)
ใช้งบประมาณ 43,200 บาท
- 16 ม.ค.53 สานักงานฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมี
ข้าราชการบรรจุใหม่ หัวหน้างานฯ ผู้สอนงานซึ่งเป็นตัวแทนจากสานัก/
ศูนย์/ กอง/ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติ
ราชการจานวน 58 คน ไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ปรัชญาที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี
- 2-3 ก.ย. 53 ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ.จานวน 50 คนเดินทางไปศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ
จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
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ผลการดาเนินงาน/ งบประมาณที่ใช้
ผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้าน
แหลม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ อาเภอท่ายาง สหกรณ์หุบ
กะพง อาเภอชะอา และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน อาเภอชะอา การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการ
ได้ศึกษาแบบอย่างการปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนการใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทาต่างๆ

