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ค าน า 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ             
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีการประเมินความส าเร็จของการผู้น าองค์การ (Leadership) เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ส่วนราชการได้น านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มาใช้ในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ภายในองค์การทั้งในด้านของภาวะผู้น าและวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการ           
ของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลให้การด าเนินงาน 
ของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุข             
ของประชาชนใน  ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ               
และมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของภาครัฐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี          
อันประกอบด้วย ปณิธานองค์การ นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ซึ่งเป็นนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ 
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน  
รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ           
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 
 
    
 (นายประเสริฐ  บุญเรือง)  
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3  
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ประกาศเจตนารมณ ์
 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปฏิบัติภารกิจหลักดังนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง 

๒. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
๓. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
๔. จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
๖. ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๘. ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา ตลอดจน
งานอ่ืน ๆ ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

๙. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับ             
งานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการใด              
ในสังกัดกระทรวง 

๑๐. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
๑๑. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ 

อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
๑๒. ตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
๑๓. พัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง ให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
๑๔. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม

คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
15. ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานอ่ืน
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ 

16. ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตามกฎหมาย ก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย 

๑7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ในฐานะผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้มีการจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีความชัดเจน โปร่งใส  มีธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมสร้างความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดไป 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ 
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการท างาน ความประพฤติที่ดี 
บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคลากรทุกระดับของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             
จะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลย
การปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับ 
ดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
อยู่เสมอ อีกทั้ง เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ พร้อมทั้ง
ใช้เป็นหลักการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 (นายประเสริฐ  บุญเรือง)  
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 
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ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
ส านัก / หน่วยงาน.................................................... 

 
๑. ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งระบุไว้ในนโยบายการก ากับ 

ดูแลองค์การที่ดีนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี  มีความมุ่งมั่นที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ  
ซึ่งระบุในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ไปเป็นหลักปฏิบัติราชการ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน           
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรฐานทางด้านธรรมาภิบาลขั้นสูงสุด 
 

 

(ลงชื่อ) 
 (........…….......…………….…………………) 
   ต าแหน่ง….......………………………………………… 

 วันที่ .............. เดือน................................. พ.ศ. ๒๕๖3 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า  ก 
ประกาศเจตนารมณ์ ข 
ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน ง 

หมวดที่   ๑   บททั่วไป ๑ 

๑.๑  ข้อมูลองค์การ ๑ 
  วิสัยทัศน์ ๑ 
  พันธกิจ ๑ 
  ค่านิยมหลักขององค์การ ๑ 
  วัฒนธรรม ๒ 
  โครงสร้างองค์การ ๓ 
  แผนภูมิการก ากับดูแลองค์การที่ดี 4 
  คณะผู้บริหาร 5 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 5 
๑.๒ หลักการและแนวคิด 6 
๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 9 

 

หมวดที่  ๒  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 10 

๒.๑  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 10 
   นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 11 
  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ 13 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน 14 

๒.๒   มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 15 
   ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมวดที่ ๓  แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๒2 

 



๑ 
 

หมวดที่   ๑ 
บทท่ัวไป 

 
๑.๑ ข้อมูลองค์การ 

 วิสัยทัศน์ 

  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 

 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
อย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพ 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 ค่านิยมหลักขององค์การ 

  ค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ TEAMWINS  
  T = Teamwork การท างานเป็นทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคีประสานงานกัน
ท างานเพ่ือองค์กรมีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนางานร่วมกันมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว             
ในด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงานและด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
พัฒนาการท างานขององค์กรชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงเพ่ือการท างาน 
ที่น าไปสู่เปูาประสงค์ขององค์กร 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความส าคัญ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนโดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายและงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถบรรลุ 
ผลส าเร็จตามเปูาหมายตระหนักในความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้ตรวจสอบสามารถอธิบายถึงพฤติกรรม  
การกระท าของตนเองหรือหน่วยงานได้รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายด้วย 
  M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องเพ่ือน าพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก้าวไปข้างหน้า 
อย่างภาคภูมิ 
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  W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถและเต็มเวลา เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร 
  I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ หมายถึง บุคลากร
มุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในหน้าที่              
ให้มีประสิทธิภาพ 
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
หมายถึง บุคลากรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวค าทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดีรวมทั้งการน าข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ 
มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส 
ต่อผู้มาใช้บริการ 
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มา
ติดต่อด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กัน              
ในองค์กรพร้อมใจบริการเพ่ือความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

  “ ท างานร่วมกัน  แบ่งปันหน้าที่  ดีรับผิดชอบ  รู้รอบคุณธรรม 
  เต็มท าเต็มใจ  ใฝุในเรียนรู้  สร้างผู้ร่วมงาน  บริการประทับใจ ” 

 วัฒนธรรม 

  มีการท างานเป็นทีมและมีจิตมุ่งบริการ 
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คณะผู้บริหาร 
ที่ปรึกษา 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์)   
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ) 
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรพงษ์ สารแสน)  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการอ านวยการ 
  คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน  ๑๙ คน ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ) เป็นประธาน  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ เป็นรองประธาน กรรมการ คือ ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  ผู้อ านวยการส านักนิติการ  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  ศึกษาธิการภาค 7  
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  
   มีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายโดย   
   ๑. ก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
วางกรอบแนวทางและทิศทางการด าเนินการ การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะท างาน เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางท่ีก าหนด 
   ๓. ติดตาม และก ากับ ดูแล ให้การน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมปีระสิทธิภาพ 
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 คณะท างานทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
  คณะท างานทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ประกอบด้วย 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ) เป็นประธาน ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการ 
ในสังกัด จ านวน ๓4 คน ด าเนินการทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ 
  ๑. ด าเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี  เพื่อประกอบการด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. ทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  ๓. รายงานผลการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

๑.๒ หลักการและแนวคิด 
  หลักการ 

  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 

  ๑.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่          
ของชนชาวไทย มาตรา ๗๔ ก าหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา 
ประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับประชาชนบุคคล 
ตามวรรคหนึ่ง ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐต้องด าเนินการ 
ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

   (๔)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้ 
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน 

   (๕)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

  1.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน  
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๑.๒.3 การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง               
ของการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
   การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ  
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 
   การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
   การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติ

หน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
   ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

   เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

  ๑.๒.4  ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี 
    ๑) ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม              

พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว            
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่ง  
ที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้ง 
วางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือให้เกิด  
ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

    ๒) ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ               
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และ 
การปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีสาระส าคัญในการปรับปรุงระบบราชการ  
ในด้านองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกัน หรือมี เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจนสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 

 



๘ 

 

  ๑.๒.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
    ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ส่วนราชการมีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ เก่ง ดี มีส่วนร่วม และทันต่อ               
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว คือ (๑) การยกระดับ              
การให้บริการและการท างานเพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (๒) ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ 
เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝุายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม (๓) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้ 
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ (๔) สร้างระบบการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส สร้างความมั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งท าให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
อย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม 

    ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาองค์การให้มขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการ
พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศโดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การ                      
ที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะ             
ของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน            
ด้วยการส่ง เสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ 
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ               
การท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

  1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน
ภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาด 
ทีเ่หมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ 
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล 
มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 



๙ 

 

  ๑.๒.7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในด้านการน าองค์การ (Leadership) 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการได้น านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีมาใช้ในการสร้างบรรยากาศ
ที่ดีภายในองค์การ ทั้งในด้านของภาวะผู้น า และวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการ
ของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย  
การก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลให้การ
ด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน    

  1.2.8 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้านการ
น าองค์การ เพ่ือให้ระบบการน าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ 
โดยส่วนราชการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการปูองกันทุจริตและการสร้ างความโปร่งใส 
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ  
การแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์  (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1) เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น 
ในหน่วยงาน และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี เพ่ือให้มีผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝุาย ในการด าเนินงานได้ยึด
หลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑)  เพ่ือให้คณะท างานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ที่มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์การ 
 ๒)  เพ่ือทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 ๓)  เพ่ือให้มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีเป็นแนวทางส าหรับยึดถือเป็นหลักการ           
และน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 ๔)  เพ่ือส่งเสริมให้ส านัก/หน่วยงานให้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น านโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีไปก ากับให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน 



๑๐ 

 

หมวดที่  ๒ 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี             
มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา              
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท านโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีมีองค์ประกอบส าคัญ ๆ คือ (๑) ปณิธานองค์การ  
(๒) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ๔ ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน และ  
(๓) แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน  

๒.๑  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีไว้ รวม ๔ ด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นโยบายด้าน 
รัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้าน 
ผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

นโยบายด้าน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายด้าน 
องค์การ 

 



๑๑ 

 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

 นโยบายหลัก  ๑.  เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
   จัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.  ก าหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ  
     ส าหรับการบริหารจัดการศึกษา 
  2. มีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  3.  สร้างกลไกการก ากับดูแล ตรวจติดตามการมีส่วนร่วม 
  4.  ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานด้านบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  5.  สร้างกลไกสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

 นโยบายหลัก  ๒.  มุ่งม่ันพัฒนาการให้บริการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  
    และประสิทธิผลอย่างทั่วถึง 

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา และฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้                   
    ตลอดชีวิตให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา 
  ๒.  พัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาท่ีหลากหลาย ที่มีคุณภาพ 
    และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
  ๓.   ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย 

 นโยบายหลัก ๓.  ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน  

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.  จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  ๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
    จัดการศึกษา 
  ๓.  พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
    กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ๔.  ยกย่องชมเชยเครือข่ายดีเด่น 
  



๑๒ 

 

 นโยบายหลัก ๔.  สร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๑.  รณรงค์และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
   และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วม 
   ในการจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 นโยบายหลัก  ๕.  เร่งรัด พัฒนาจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
   ภาคใต้ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.   จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
    ขนบธรรมเนียม ประเพณี อัตลักษณ์ และความต้องการของพ้ืนที่ 
  ๒.  ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์     
        และความต้องการของท้องถิ่น 
  ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการศึกษาและการมีส่วนร่วม 
  ๔.  สนับสนุนทุนการศึกษา 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

 นโยบายหลัก  ๑.  มุ่งม่ันให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.  ก าหนดมาตรฐานการให้บริการที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒.  รณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานด้านการบริการที่ดี  
  ๓.  ศึกษาความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ รวมถึงความต้องการ 
    ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ๔.  ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  ๕.  พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการให้บริการที่ดี 
  ๖.  พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ 
    และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๗.  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการที่ดี 
  ๘.  ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
  



๑๓ 

 

 นโยบายหลัก  ๒. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพ่ือให้บริการ 
   ที่มีประสิทธิภาพ 

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ 
    แก่ประชาชน 
  ๒.  พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้บริการ 
    ที่มปีระสิทธิภาพ 
  ๓.  ผลักดันการใช้ระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship  
    Management) มาใช้ในการให้บริการ 
  ๔.  พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
    กับงานบริการ  

นโยบายด้านองค์การ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

 นโยบายหลัก ๑.  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.  ก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๒.  จัดท าระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓.  บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 
  ๔.  พัฒนา เผยแพร่ ติดตามการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
  ๕.  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย 
  ๖.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ๗.  ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏบิัติงาน และการรายงานผลการด าเนินงาน  
  ๘.  สร้างระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  ๙.  สร้างบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการที่โดดเด่น 
 
 นโยบายหลัก  ๒.  พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.  ผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
  ๒.  ผลักดันให้ทุกหน่วยงานใชร้ะบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   ในการปฏิบัติงาน 

  ๓.  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
    และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
  ๔.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
   และทั่วถึง 
  ๕.  พัฒนาขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 



๑๔ 

 

 นโยบายหลัก ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ์และสาธารณูปโภค  
   เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  แนวทางปฏิบัติ 
   ๑.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาพัสดุที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
   ๒.  จัดหาพัสดุ บ ารุงรักษา เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและทันสมัย 
   ๓.  ดูแล ปรับปรุง รักษา สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต 
     และทรัพย์สินของทางราชการ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน 
โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

 นโยบายหลัก ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้า   
    ของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

 แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.  จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
  ๒.  จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกตามแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
    ของบุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  ๓.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
  ๔.  จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๕.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
  ๖.  พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู้ ความสามารถ ตามแผนที่ก าหนด 
    และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 นโยบายหลัก ๒.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง 
    การท างาน และคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.  จัดท าแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในสังกัด  
  ๒.  จัดกิจกรรมตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน หรือบริการ 
    เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  ๓.  ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสถานที่ท างานให้เป็นการสร้างบรรยากาศ 
    ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๔.  จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากร 

 
 

 



๑๕ 
 

๒.๒  มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑.  เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน 
  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา  
ทั้งในระบบ นอกระบบ 

 และตามอัธยาศัย 

๑.  ก าหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติส าหรับการ
บริหารจัดการศึกษา 

๒.  มีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา 
 ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๓.  สร้างกลไกการก ากับดูแล  
  ตรวจติดตามการมีส่วนร่วม 
๔.  ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานด้านบริหาร 
 จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๕. สร้างกลไกสนับสนุนและเปิดโอกาส 
 ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ 
(ติวเข้มเต็มความรู้) 

2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียน 
ที่มีเลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G 

3. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา ๒๕๔๖  

4. โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ 
5. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับ

ผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6. โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กศน. 
 

สสก. 
 
 

ศธภ.7 
(ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) 

ศทก. 
ศปบ.จชต. 

 
สกก. 
สนย. 

๒. มุ่งม่ันพัฒนาการให้บริการ 
จัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 อย่างทั่วถึง 
 

๑. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา  
 และฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวิตให้มีความถูกต้อง ทันสมัย 

ส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา 
๒. พัฒนารูปแบบการให้บริการ             

ทางการศึกษาที่หลากหลาย ที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการ 

 ของกลุ่มเปูาหมาย 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 

๑5 



๑๖ 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๓. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยน้อมน าหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต          
ของประชาชนในชุมชน      
 

๑. จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  
 โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้อง 
 กับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
 จัดการศึกษา 
๓. พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการ

บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
 กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
๔. ยกย่องชมเชยเครือข่ายดีเด่น 

  

๔. สร้างจิตส านึกและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑. รณรงค์และจัดกิจกรรม  
 เพ่ือสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ 
 ให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วม 
 ในการจัดกิจกรรมรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

๕. เร่งรัด พัฒนาจัดการศึกษา 
 ในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑. จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี อัตลักษณ์และความต้องการ
ของพ้ืนที่ 

๒. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
 ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
 อัตลักษณ์ และความต้องการของท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการ

การศึกษาและการมีส่วนร่วม 
๔. สนับสนุนทุนการศึกษา 

  

 

๑6 



๑๗ 

 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรม ทั่วถึง 
๑.  ก าหนดมาตรฐานการให้บริการที่ดี 
 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. รณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรม 
 การท างานด้านการบริการที่ดี   
๓.  ศึกษาความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 

รวมถึงความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๔. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๕.  พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการให้บริการที่ดี 
๖.  พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร

ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ 
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗.  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการให้บริการที่ดี 
๘. ให้บริการด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม 

ทั่วถึง 

1.  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน 
 ทางการศึกษา 
3. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
4. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 
5. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร 
6. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ 
 

สคบศ. 
สคบศ. 

 
 

กศน. 
กศน. 

 
สกก. 

ศปบ.จชต. 
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๑๘ 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๒. พัฒนาและส่งเสริม 
 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

เพ่ือให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

๑.  จัดท าระบบการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ 
แก่ประชาชน 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้บริการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๓.   ผลักดันการใช้ระบบการบริการลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship 
Management) มาใช้ในการให้บริการ 

๔.  พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์/
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานบริการ 
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๑๙ 

 

นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๑. ก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ 
 ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๒. จัดท าระบบการควบคุมภายใน 
 ให้มีประสิทธิภาพ 
๓. บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 
๔. พัฒนา เผยแพร่ ติดตามการใช้กฎหมาย

อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้  
 ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย 
๖. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๗. ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิงาน  
 และการรายงานผลการด าเนินงาน 
๘. สร้างระบบการติดตามประเมินผล 
 ที่มีประสิทธิภาพ 
๙. สร้างบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบ 
 ของการบริหารจัดการที่โดดเด่น 

๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ 
พลเรือนสามัญของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
ตามแผนปฏิรูปองค์การของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๓.  กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 (Integrity &Transparence 
Assessment :ITA) 

4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพ
สูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

5.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปูองกัน 
 การประพฤติมิชอบของ สช.   
6.  กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของ สป. 
7. โครงการการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตามนโยบายหรือจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ
  

สน. 
 
 

กพร. 
 
 
 

ศปท. 
 
 
 

ศทก. 
 

สช. 
 

สอ. 
สตผ. 

๑๕
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๒. พัฒนาและส่งเสริม 

การน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

๑. ผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัล             
เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ 

๒. ผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ

และท่ัวถึง 
๕. พัฒนาขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

  
 

๓.  ส่งเสริม สนับสนุน            
การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และสาธารณูปโภค  
เพ่ือให้การท างาน 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาพัสดุที่จ าเป็น
 ในการปฏิบัติงาน 
๒. จัดหาพัสดุ บ ารุงรักษา เพ่ือให้การท างาน
 เกิดประสิทธิภาพและทันสมัย 
๓. ดูแล ปรับปรุง รักษา สภาพแวดล้อม 
 ในการท างาน ให้มีความปลอดภัย 
 ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลและ
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบด้วยความ 

 เสมอภาคและเป็นธรรม 
 

๑. จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
 ทางวิชาชีพของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
๒. จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกตามแผนเส้นทาง

สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ
บุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

๓. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๔. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๕. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
๖. พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู้ 

ความสามารถตามแผนที่ก าหนด 
 และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ในศตวรรษที่ 21 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. 
(กิจกรรมพัฒนาทีมงาน (OD)) 

4.  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น  
 “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖3 
5.  กิจกรรมสร้างความผูกพัน 

สอ. 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

ศปท. 
 

 
สอ. 

๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด

ความสมดุลระหว่างการท างาน
และคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม 

๑. จัดท าแผนสร้างความผาสุก 
 และความผูกพันของบุคลากรในสังกัด  
๒. จัดกิจกรรมตามแผนสร้างความผาสุก 
 และความผูกพัน หรือบริการเพ่ือเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
๓. ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม สถานที่

ท างานให้เป็นการสร้างบรรยากาศ 
 ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
๔. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 ให้แก่บุคลากร 
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หมวดที่  ๓ 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
 ๑. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
 ๒. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากร  
ทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท า งานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใด 
ที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนใด กระท าการใดที่ขัดต่อ
นโยบายฉบับนี้ 
 ๓. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงาน 
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือ          
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักอ านวยการ โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเอง 
มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
 ๔. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกป ีโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติ             
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 ๖. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน า
เกีย่วกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐๙ 

 
 
 

๑๙ 
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ที่ปรึกษา 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์) 
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ) 
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (นายธีรพงษ์  สารแสน) 
 

คณะท างาน 
 คณะท างานเพ่ือทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

รูปเล่ม 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
 ชั้น ๓  อาคารเสมารักษ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๒ ๖๒๘ ๖๔๐๙ 
 www. psdg.moe.go.th/ 
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งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท)

1. ขออนุมัติโครงการ โครงการท่ีได้รับการอนุมัติ สคบศ.

2. เสนอค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
    บริหารจัดการหลักสูตร

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการหลักสูตร

3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นท่ี 10

4. ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

5. คัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 88 คน

6. ด าเนินการพัฒนานักบริหาร
   ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
   (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10

รายช่ือผู้ผ่านการพัฒนา

7. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลโครงการ

งบประมาณ จ านวน 
8,650,000 บาท 
โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 
6,386,300 บาท 
และค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 
จ านวน 2,263,700 บาท

แบบฟอร์มท่ี 1

แผนการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม/ข้ันตอน ผลผลิต/ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ

ด้าน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2562 - กันยายน 2563

รายละเอียดโดยย่อ
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 10

1. หลักสูตร 
2. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้
    เข้ารับการพัฒนา จ านวน 88 คน
3. คู่มือด าเนินโครงการ 
    - คู่มือหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
      ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ  
      (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10 
    - คู่มือการจัดท ารายงานการศึกษา
      ส่วนบุคคล (IS) และรายงาน  
      การศึกษากลุ่ม (GP)
    - คู่มือกระบวนการ IDP
    - คู่มือติดตามและประเมินผล
4.รายงานผลโครงการ

ระดับความส าเร็จการด าเนินการพัฒนา
ตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10

ร้อยละ 85 สคบศ.

แบบฟอร์มท่ี 2

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์
ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ



 โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10

ระดับคะแนน

1

2

3

4

5  - ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตร
   ก าหนด ร้อยละ 85
 - ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10 มึความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

เกณฑ์การให้คะแนน

พัฒนาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร

จัดท าเคร่ืองมือและคู่มือประเมินผลการพัฒนา

 - ด าเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหลักสูตรก าหนด  
 - สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา

ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เกณฑ์กำรประเมินตัวช้ีวัดของกิจกรรม/โครงกำร ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดี

    ช่ือตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จการด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10

แบบฟอร์มท่ี 3

 - ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตร
   ก าหนด ร้อยละ 80
 - ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10 มึความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80



นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการโครงการ
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10 1. ให้เป็นผู้น าท่ีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ มีความสามารถสูง ในการก าหนดและขับเคล่ือน

   ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีทักษะทางความคิดและริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
    และพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ
3. ให้เป็นนักบริหารท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
4. ให้เป็นผู้น าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
5. ให้เป็นนักบริหารการศึกษาท่ีมีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และบริหารจัดการโดยยึดหลัก
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มท่ี 4
มาตรการ/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี



โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต าแหน่ง โทรศัพท์ e-mail
1. โครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10

นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0874095662 jurairat@nidtep.go.th

แบบฟอร์มท่ี 5

รายช่ือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ/กิจกรรม

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท)

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน

มีผู้รับผิดชอบ/มีคณะท างาน/มี
แผนการด าเนินงาน

2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา

มีหน่วยงานทางการศึกษาให้
ความร่วมมือในการด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 4 แห่ง

3. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

หลักสูตรได้รับการพัฒนา

แบบฟอร์มท่ี 1

แผนการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม/ข้ันตอน ผลผลิต/ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ

ด้าน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563

รายละเอียดโดยย่อ
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท)
กิจกรรม/ข้ันตอน ผลผลิต/ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

4. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 2 รุ่น

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้ารับการ
พัฒนามีความรู้ ทักษะการคิด
เชิงระบบ การเรียนรู้และการ
จัดการองค์กร

5. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ
ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
 และบุคลากรทางการศึกษา

มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา หลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
 และบุคลากรทางการศึกษา



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการ
ศึกษา

- หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนา
-ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา

- จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาท่ีให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

- ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการพัฒนา

- ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

-จ านวน 4 แห่ง

- ร้อยละ 85        
                       
    
- ร้อยละ 85

แบบฟอร์มท่ี 2

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์
ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ



 โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
    ช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

เกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดของกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี

แบบฟอร์มท่ี 3

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา

     พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา 
(ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 แห่ง) ในการคัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต 
ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)  ทักษะการจัดการเปล่ียนแปลง (Change Management 
System) การเปล่ียนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan  การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน  การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy น าเสนอ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ก่อเกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในเขตพ้ืนท่ี

แบบฟอร์มท่ี 4

รายละเอียดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี

มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ



โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต าแหน่ง โทรศัพท์ e-mail
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานทางการศึกษา

นางอรวรรณ วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 0867715849 Orawan.oun@gmail.com

แบบฟอร์มท่ี 5

รายช่ือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ/กิจกรรม

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 25 โครงการ/กิจกรรม 

 

นโยบายหลัก โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) กศน. 

 2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์
ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G 

สสก. 

 3. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๖ ศธภ.7 
(ศูนย์พัฒนา

อิสลามศึกษา) 
 4. โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ ศทก. 
 5. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ  

 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ศปบ.จชต. 

 6. โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สกก. 
 7. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนย. 

ด้านผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ สคบศ. 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา 
สคบศ. 

3. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. 
 4. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงสาธารณสุข 
กศน. 

 5. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร สกก. 
 6. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ ศปบ.จชต. 

ด้านองค์การ 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สน. 

2. กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ตามแผนปฏิรูปองค์การ ของส านักงานปลัด 

 กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กพร. 

 3. กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (Integrity &Transparence Assessment :ITA) 

ศปท. 

 4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ศทก. 
 5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการประพฤติมิชอบของ สช.   สช. 
 6. กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของ สป. สอ. 
 7. โครงการการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายหรือจุดเน้นพิเศษ

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สตผ. 



 
 

๒ 
 

นโยบายหลัก โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน ๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สอ. 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ส านักงาน 
ก.ค.ศ. 

 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมพัฒนาทีมงาน 
(OD)) 

ส านักงาน 
ก.ค.ศ. 

 4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

ศปท. 

 5. กิจกรรมสร้างความผูกพัน สอ. 
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