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คานา
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมทั้ง
ให้ สอดคล้องกับการพั ฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีการประเมินความสาเร็จของการผู้นาองค์การ (Leadership) เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน ให้ส่ว นราชการได้นานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี มาใช้ในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ภายในองค์ก ารทั้ ง ในด้ า นของภาวะผู้ น าและวั ฒนธรรมการท างานเป็ นทีม ซึ่ งจะช่วยให้ การด าเนิ นการ
ของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับดูแลให้การดาเนินงาน
ของส่ ว นราชการเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชนใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ ปฏิบั ติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของภาครัฐ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได้ จั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี
อันประกอบด้วย ปณิธานองค์การ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งเป็นนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3

ข

ประกาศเจตนารมณ์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติภารกิจหลักดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเพื่ อใช้ในการกาหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
๒. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
๓. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
๔. จัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๗. ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
๘. ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา ตลอดจน
งานอื่น ๆ ที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
๙. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับ
งานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการใด
ในสังกัดกระทรวง
๑๐. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
๑๑. ดาเนิน การเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้
อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
๑๒. ตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๑๓. พัฒนาการบริ หารของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง ให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
๑๔. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
15. ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานอื่น
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ
16. ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามกฎหมาย กาหนดการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มอบหมาย
๑7. ปฏิ บั ติ งานอื่ นใดตามที่ กฎหมายก าหนดให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ของสานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค
ในฐานะผู้ บ ริ ห ารของส านักงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ เห็ นสมควรให้ มี การจัดท า
นโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ เพื่อให้ การปฏิบัติราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดไป
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทางาน ความประพฤติที่ดี
บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จะสามารถนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลย
การปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
อยู่ เสมอ อีกทั้ง เพื่อเป็ น การแสดงถึงพันธะสั ญญาระหว่างหน่ว ยงานและบุ คลากรของส านักงานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ พร้อมทั้ง
ใช้เป็นหลักการปฏิบัติราชการ

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
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ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานัก / หน่วยงาน....................................................
๑. ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งระบุไว้ในนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีนี้แล้ว
๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นที่จะนาแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ
ซึ่งระบุในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ไปเป็นหลักปฏิบัติราชการ เพื่อส่ งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรฐานทางด้านธรรมาภิบาลขั้นสูงสุด

(ลงชื่อ)
(........…….......…………….…………………)
ตาแหน่ง….......…………………………………………
วันที่ .............. เดือน................................. พ.ศ. ๒๕๖3
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สารบัญ
หน้า
คานา
ประกาศเจตนารมณ์
ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน

ก
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หมวดที่ ๑ บททั่วไป

๑

๑.๑ ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมหลักขององค์การ
วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์การ
แผนภูมิการกากับดูแลองค์การที่ดี
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการดาเนินงาน
๑.๒ หลักการและแนวคิด
๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
หมวดที่ ๒ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๒.๑ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน
๒.๒ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หมวดที่ ๓ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
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๑

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
๑.๑ ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นการสร้ างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้ าถึ งการศึ กษา
อย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การพั ฒนาระบบการบริ หารงานบุ คคลและพั ฒนาศั กยภาพ
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ค่านิยมหลักขององค์การ
ค่านิยมของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคีประสานงานกัน
ทางานเพื่อองค์กรมีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนางานร่วมกันมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว
ในด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงานและด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
พัฒนาการทางานขององค์กรชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงเพื่อการทางาน
ที่นาไปสู่เปูาประสงค์ขององค์กร
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความสาคัญ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนโดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมสร้างขวัญกาลังใจที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รั บมอบหมายและงานที่ต้องมีส่ว นร่วมต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถบรรลุ
ผลสาเร็จตามเปูาหมายตระหนักในความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้ตรวจสอบสามารถอธิบายถึงพฤติกรรม
การกระทาของตนเองหรือหน่วยงานได้รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายด้วย
M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องเพื่อนาพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก้าวไปข้างหน้า
อย่างภาคภูมิ

๒
W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถและเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์กร
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ หมายถึง บุคลากร
มุ่ง มั่ น แสวงหาความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ พร้ อ มรั บ การเปลี่ ยนแปลงและพั ฒ นางานในหน้ า ที่
ให้มีประสิทธิภาพ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
หมายถึง บุ คลากรยิ้ มแย้ มต่อกัน และกัน กล่ าวคาทักทายซึ่งกัน และกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดีรวมทั้งการนาข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ
มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส
ต่อผู้มาใช้บริการ
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มา
ติดต่อด้วยความเต็มใจยิ้มแย้ มแจ่ มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กัน
ในองค์กรพร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
“ ทางานร่วมกัน แบ่งปันหน้าที่ ดีรับผิดชอบ รู้รอบคุณธรรม
เต็มทาเต็มใจ ใฝุในเรียนรู้ สร้างผู้ร่วมงาน บริการประทับใจ ”
วัฒนธรรม
มีการทางานเป็นทีมและมีจิตมุ่งบริการ

ก

๓

ข
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๕

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

คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการอานวยการ จานวน ๑๙ คน ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ) เป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อานวยการสานักอานวยการ เป็นรองประธาน กรรมการ คือ ผู้อานวยการสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อานวยการ
ส านั ก ความสั มพั นธ์ ต่ างประเทศ ผู้ อ านวยการส านั กนิ ติ การ ผู้ อ านวยการศู นย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมกิจการการศึกษา
ผู้อานวยการสานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ศึกษาธิการภาค 7
ผู้ อ านวยการศู น ย์ ป ระสานงานและบริ ห ารการศึก ษาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ หั วหน้ าส านั กงานรั ฐมนตรี
หั วหน้ าศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต และผู้ อ านวยการกลุ่ มพั ฒนาระบบบริ ห าร เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
มีหน้าที่ในการวางแผนการดาเนินงาน รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมายโดย
๑. ก าหนดนโยบายตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
วางกรอบแนวทางและทิศทางการดาเนินการ การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษาแนะนาแก่คณะทางาน เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที่กาหนด
๓. ติดตาม และกากับ ดูแล ให้การนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๖
คณะทางานทบทวนและจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
คณะท างานทบทวนและจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ประกอบด้ ว ย
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ) เป็นประธาน ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการ
ในสังกัด จานวน ๓4 คน ดาเนินการทบทวนและจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
๑. ดาเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี เพื่อประกอบการดาเนินการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ทบทวนและจั ดท านโยบายการกากั บดู แลองค์ ก ารที่ดี ข องส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๓. รายงานผลการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย

๑.๒ หลักการและแนวคิด
หลักการ
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
๑.๒.๑ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้ า ที่
ของชนชาวไทย มาตรา ๗๔ กาหนดให้ “บุ คคลผู้ เ ป็น ข้ า ราชการ พนั กงาน ลู ก จ้ างของหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละในการปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชนบุ ค คล
ตามวรรคหนึ่ง ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐต้องดาเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๔) จั ดระบบงานราชการและงานของรั ฐอย่ างอื่ น เพื่ อให้ การจั ดท าและการให้
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน
(๕) พั ฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
1.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

๗
๑.๒.3 การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของไทย อั น เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ที่ ป รากฏอย่ า งชั ด เจนในมาตรา ๓/๑
แห่ งพระราชบั ญญัติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่ วนราชการใช้วิธี การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
การกระจายอ านาจตั ด สิ น ใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติ
หน้าที่ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้
๑.๒.4 คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี
๑) คาแถลงนโยบายรัฐ บาลของคณะรัฐ มนตรีต่อรัฐ สภาเมื่อวันที่ ๗ ตุล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่ อ งนโยบายการบริ ห ารกิ จการบ้า นเมือ งที่ ดี มุ่ งเน้ น พัฒ นาระบบงานให้ มี ค วามรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ร าชการและการส่ ง มอบบริ ก ารสาธารณะ โดยจะเน้ น การพั ฒ นาข้ า ราชการในต าแหน่ ง
ที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้ง
วางมาตรการสาหรั บประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิด
ขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
๒) ค าแถลงนโยบายรั ฐ บาลของคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗ ในการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และ
การปู องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีสาระส าคัญในการปรับปรุงระบบราชการ
ในด้านองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่
ซ้ าซ้ อ นหรื อ ลั ก ลั่ น กั น หรื อ มี เ ส้ น ทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ยื ด ยาว ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการให้ ทั น สมั ย
โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจนสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี การบริ หารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
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๑.๒.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
๑) ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕)
ให้ ความส าคั ญกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว นราชการมี คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ได้ แก่ เก่ ง ดี มี ส่ ว นร่ว ม และทั น ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลง ซึ่งประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่จะผลั กดันให้ เกิดคุ ณลั กษณะดังกล่ าว คือ (๑) การยกระดับ
การให้ บ ริ ก ารและการท างานเพื่ อ ตอบสนองความคาดหวั ง และความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (๒) ปรับรูปแบบการทางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ
เกิ ดการแสวงหาความร่ ว มมื อและสร้ า งเครือ ข่ ายกั บฝุ ายต่ าง ๆ รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ประชาชนเข้า มา
มีส่วนร่วม (๓) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่ าง ๆ (๔) สร้างระบบการกากับดูแล
ตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส สร้างความมั่น ใจและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทาให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม
๒) ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์การให้มขี ีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการ
พัฒ นาส่ วนราชการและหน่ ว ยงานของรัฐสู่ องค์การแห่ งความเป็นเลิ ศโดยเน้น การจัดโครงสร้างองค์ก าร
ที่มีค วามทั น สมัย กะทั ดรั ด มีรู ป แบบเรี ยบง่ า ย (Simplicity) มีร ะบบการทางานที่ คล่ องตัว รวดเร็ ว
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศ น์ในการทางาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรในองค์การ เน้นการทางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่า ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัด
ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ นงานต่าง ๆ และสร้างความรับผิ ด ชอบต่อสั งคม อนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมที่ ยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับ ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่ นศรัทธาในการบริห ารราชการแผ่นดิน
ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และวางกลไกให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทางานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยน
ภาครั ฐที่ยึ ดหลั ก “ภาครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาด
ทีเ่ หมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น มี ส มรรถนะสู ง ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ปรั บ วั ฒ นธรรมการท างาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางาน
ที่เป็ น ดิจิ ทัลเข้ามาประยุ กต์ใช้อย่ างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลั กษณะ
เปิ ดกว้า ง เชื่อ มโยงถึ ง กัน และเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่ วนในสังคมต้องร่วมกันปลู กฝังค่านิยม
ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต ความมัธ ยั ส ถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิช อบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล
มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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๑.๒.7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในด้านการนาองค์การ (Leadership)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการได้นานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีมาใช้ในการสร้างบรรยากาศ
ที่ดีภายในองค์การ ทั้งในด้านของภาวะผู้นา และวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินการ
ของส่ ว นราชการเป็ น ไปตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยให้ ส่ ว นราชการ/ผู้ บริห ารต้องมีการกาหนดนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับดูแลให้การ
ดาเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพือ่ ประโยชน์สุข
ของประชาชนใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1.2.8 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้านการ
นาองค์การ เพื่อให้ระบบการนาองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ
โดยส่วนราชการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่ การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
กาหนดนโยบายในการก ากับ ดูแ ลที่มี ประสิ ท ธิ ผ ลในเรื่อ งการปู อ งกั นทุ จ ริต และการสร้ างความโปร่ง ใส
สร้ างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้ น การบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ของส่ ว นราชการส่ งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมและ
การแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการดาเนินการของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั น การณ์ (ด้ ว ยกลไกของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ) โดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อให้มีน โยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่ งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน และสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
โดยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการทบทวนและจัดทานโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้มีผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิ ดประโยชน์กับทุกฝุาย ในการดาเนินงานได้ยึด
หลักการที่สาคัญ ดังนี้
๑) เพื่อให้คณะทางานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ที่มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์การ
๒) เพื่อทบทวนและจัดทานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๓) เพื่อให้มีนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีเป็นแนวทางสาหรับยึดถือเป็นหลั กการ
และนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๔) เพื่อส่งเสริมให้สานัก/หน่วยงานให้สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นานโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีไปกากับให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน

๑๐

หมวดที่ ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทานโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี โดยแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีมีองค์ประกอบสาคัญ ๆ คือ (๑) ปณิธานองค์การ
(๒) นโยบายการก ากั บ ดู แลองค์ ก ารที่ ดี ๔ ด้ าน ประกอบด้ ว ย นโยบายด้ า นรัฐ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน และ
(๓) แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน

๒.๑ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อแสดงความมุ่ งมั่ นต่ อการบริ หารราชการตามแนวธรรมาภิ บาล ส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไว้ รวม ๔ ด้าน

นโยบายด้าน
รัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

นโยบายด้าน
องค์การ

๑๑

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยจะดาเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
แนวทางปฏิบัติ
๑. กาหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับการบริหารจัดการศึกษา
2. มีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. สร้างกลไกการกากับดูแล ตรวจติดตามการมีส่วนร่วม
4. ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานด้านบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5. สร้างกลไกสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
นโยบายหลัก ๒. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างทั่วถึง
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา และฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา
๒. พัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลาย ที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
นโยบายหลัก ๓. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา
๓. พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
๔. ยกย่องชมเชยเครือข่ายดีเด่น

๑๒
นโยบายหลัก ๔. สร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
๑. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก ๕. เร่งรัด พัฒนาจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อัตลักษณ์ และความต้องการของพื้นที่
๒. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และความต้องการของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการศึกษาและการมีส่วนร่วม
๔. สนับสนุนทุนการศึกษา

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะดาเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง
แนวทางปฏิบัติ
๑. กาหนดมาตรฐานการให้บริการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๒. รณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรมการทางานด้านการบริการที่ดี
๓. ศึกษาความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ รวมถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๕. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี
๖. พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการที่ดี
๘. ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง

๑๓
นโยบายหลัก ๒. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
แก่ประชาชน
๒. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้บริการ
ที่มปี ระสิทธิภาพ
๓. ผลักดันการใช้ระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management) มาใช้ในการให้บริการ
๔. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับงานบริการ

นโยบายด้านองค์การ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
โดยจะดาเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑.
แนวทางปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กาหนดมาตรการ แนวปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
จัดทาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ
พัฒนา เผยแพร่ ติดตามการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดาเนินงาน
สร้างระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
สร้างบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการที่โดดเด่น

นโยบายหลัก ๒. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
๒. ผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
๕. พัฒนาขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๑๔
นโยบายหลัก ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค
เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพัสดุที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
๒. จัดหาพัสดุ บารุงรักษา เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพและทันสมัย
๓. ดูแล ปรับปรุง รักษา สภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของทางราชการ

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน
โดยจะดาเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้า
ของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรทุกตาแหน่ง
๒. จัดทาเกณฑ์การคัดเลือกตามแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของบุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๓. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔. จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
๖. พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู้ ความสามารถ ตามแผนที่กาหนด
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายหลัก ๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การทางาน และคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในสังกัด
๒. จัดกิจกรรมตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน หรือบริการ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๓. ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสถานที่ทางานให้เป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
๔. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากร

๑๕

๒.๒ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๑. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย

๒. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ
จัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างทั่วถึง

แนวทางปฏิบัติ
๑. กาหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติสาหรับการ
บริหารจัดการศึกษา
๒. มีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๓. สร้างกลไกการกากับดูแล
ตรวจติดตามการมีส่วนร่วม
๔. ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานด้านบริหาร
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๕. สร้างกลไกสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
๑. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา
และฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
ส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา
๒. พัฒนารูปแบบการให้บริการ
ทางการศึกษาที่หลากหลาย ที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมาย
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
กศน.
1. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ
(ติวเข้มเต็มความรู้)
สสก.
2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียน
ที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
ศธภ.7
3. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตร
(ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา)
อิสลามศึกษา ๒๕๔๖
ศทก.
4. โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
ศปบ.จชต.
5. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สกก.
6. โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนย.
7. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑5

นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
โดยน้อมนาหลักปรัชญา
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
พอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้อง
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
กับวิถีชวี ิตของประชาชนในชุมชน
ของประชาชนในชุมชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา
๓. พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
๔. ยกย่องชมเชยเครือข่ายดีเด่น
๔. สร้างจิตสานึกและ
๑. รณรงค์และจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ
ให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. เร่งรัด พัฒนาจัดการศึกษา
๑. จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเพณี อัตลักษณ์และความต้องการ
ของพื้นที่
๒. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ และความต้องการของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการ
การศึกษาและการมีส่วนร่วม
๔. สนับสนุนทุนการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

๑๖
ผู้รับผิดชอบ

๑6

๑๗

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๑. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส ๑. กาหนดมาตรฐานการให้บริการที่ดี
เป็นธรรม ทั่วถึง
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๒. รณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรม
การทางานด้านการบริการที่ดี
๓. ศึกษาความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
รวมถึงความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๕. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี
๖. พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการให้บริการที่ดี
๘. ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา
3. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
4. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
5. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร
6. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

ผู้รับผิดชอบ
สคบศ.
สคบศ.
กศน.
กศน.
สกก.
ศปบ.จชต.

๑7

นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๒. พัฒนาและส่งเสริม
๑. จัดทาระบบการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ
การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
แก่ประชาชน
๒. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันการใช้ระบบการบริการลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship
Management) มาใช้ในการให้บริการ
๔. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์/
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานบริการ

โครงการ/กิจกรรม

๑๘
ผู้รับผิดชอบ

๑8

๑๙

นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางปฏิบัติ
๑. กาหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒. จัดทาระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ
๓. บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ
๔. พัฒนา เผยแพร่ ติดตามการใช้กฎหมาย
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
๕. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย
๖. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๗. กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิงาน
และการรายงานผลการดาเนินงาน
๘. สร้างระบบการติดตามประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ
๙. สร้างบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบ
ของการบริหารจัดการที่โดดเด่น

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ
พลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. กิจกรรมการติดตามผลการดาเนินงานการจัดทาข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
ตามแผนปฏิรูปองค์การของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓. กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 (Integrity &Transparence
Assessment :ITA)
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพ
สูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปูองกัน
การประพฤติมิชอบของ สช.
6. กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในของ สป.
7. โครงการการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายหรือจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับผิดชอบ
สน.
กพร.

ศปท.

ศทก.
สช.
สอ.
สตผ.

๑9

นโยบายหลัก
๒. พัฒนาและส่งเสริม
การนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
และสาธารณูปโภค
เพื่อให้การทางาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางปฏิบัติ
๑. ผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัล
เพื่อบริหารจัดการการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ
๒. ผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
๕. พัฒนาขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพัสดุที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงาน
๒. จัดหาพัสดุ บารุงรักษา เพื่อให้การทางาน
เกิดประสิทธิภาพและทันสมัย
๓. ดูแล ปรับปรุง รักษา สภาพแวดล้อม
ในการทางาน ให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

โครงการ/กิจกรรม

๒๐
ผู้รับผิดชอบ
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๒๑

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ๑. จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ทรัพยากรบุคคลและ
ทางวิชาชีพของบุคลากรทุกตาแหน่ง
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทาเกณฑ์การคัดเลือกตามแผนเส้นทาง
อย่างเป็นระบบด้วยความ
สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ
เสมอภาคและเป็นธรรม
บุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๓. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔. จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล
๕. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
๖. พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู้
ความสามารถตามแผนที่กาหนด
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. จัดทาแผนสร้างความผาสุก
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และความผูกพันของบุคลากรในสังกัด
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการทางาน ๒. จัดกิจกรรมตามแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพัน หรือบริการเพื่อเสริมสร้าง
และคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุม
สุขภาพที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกกลุ่ม
๓. ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม สถานที่
ทางานให้เป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
๔. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ให้แก่บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร สานักงาน ก.ค.ศ.
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สานักงาน ก.ค.ศ.
(กิจกรรมพัฒนาทีมงาน (OD))
4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3
5. กิจกรรมสร้างความผูกพัน

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
สานักงาน ก.ค.ศ.
สานักงาน ก.ค.ศ.
ศปท.
สอ.
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ก

หมวดที่ ๓
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
๑. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ ทราบ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มี ประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์ ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยจะถื อ เสมื อ นว่ า เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารข้ อ หนึ่ ง ที่ บุ ค ลากร
ทุก ระดับ ต้ อ งท าความเข้า ใจ ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติใ ห้ ถู กต้ อ งในการท างานประจ าวั น และไม่ มี บุค คลใด
ที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อ
นโยบายฉบับนี้
๓. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารคาดหวั ง ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ก ารรายงาน
โดยสุ จริ ตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสั ยว่าจะขัดต่อหลักการต่ าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้ บังคับบัญชา
โดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักอานวยการ โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเอง
มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
๔. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกปี โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย
๕. ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการจะกาหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
๖. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนา
เกีย่ วกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐๙

ข
ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรพงษ์ สารแสน)
คณะทางาน
คณะท างานเพื่ อ ทบทวนและจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องส านั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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

ค

แบบฟอร์มที่ 1
แผนการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้าน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
รายละเอียดโดยย่อ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

1. ขออนุมัติโครงการ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ

2. เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการหลักสูตร
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการหลักสูตร

4. ประชุมคณะกรรมการ

รายงานการประชุม

5. คัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
จานวน 88 คน
รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

6. ดาเนินการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
7. สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน

หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 10

รายงานผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

สคบศ.

งบประมาณ
(บาท)

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

แบบฟอร์มที่ 2
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้าน
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 1. หลักสูตร
ระดับความสาเร็จการดาเนินการพัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
2. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ ตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 10
เข้ารับการพัฒนา จานวน 88 คน กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10

3. คู่มือดาเนินโครงการ
- คู่มือหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
- คู่มือการจัดทารายงานการศึกษา
ส่วนบุคคล (IS) และรายงาน
การศึกษากลุ่ม (GP)
- คู่มือกระบวนการ IDP
- คู่มือติดตามและประเมินผล
4.รายงานผลโครงการ

เป้าหมาย

ร้อยละ 85

ผู้รับผิดชอบ
สคบศ.

แบบฟอร์มที่ 3
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงกำร ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จการดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
ระดับคะแนน
1

เกณฑ์การให้คะแนน
พัฒนาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร

2

จัดทาเครื่องมือและคู่มือประเมินผลการพัฒนา

3

- ดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักสูตรกาหนด
- สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา

4

- ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตร
กาหนด ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 มึความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

5

- ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตร
กาหนด ร้อยละ 85
- ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 มึความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

แบบฟอร์มที่ 4
มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการ/โครงการ
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10

ลักษณะของมาตรการโครงการ
1. ให้เป็นผู้นาที่วิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ มีความสามารถสูง ในการกาหนดและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีทักษะทางความคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็จ
3. ให้เป็นนักบริหารที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
4. ให้เป็นผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5. ให้เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มที่ 5
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ/กิจกรรม
ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ตาแหน่ง
นางสาวจุไรรัตน์ โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์
0874095662

e-mail
jurairat@nidtep.go.th

แบบฟอร์มที่ 1
แผนการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้าน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
รายละเอียดโดยย่อ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

1. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน

มีผู้รับผิดชอบ/มีคณะทางาน/มี
แผนการดาเนินงาน

2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา

มีหน่วยงานทางการศึกษาให้
ความร่วมมือในการดาเนินการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 4 แห่ง

3. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

หลักสูตรได้รับการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต/ความก้าวหน้า

4. ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 2 รุ่น

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ารับการ
พัฒนามีความรู้ ทักษะการคิด
เชิงระบบ การเรียนรู้และการ
จัดการองค์กร

5. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ
ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

มีรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา หลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

แบบฟอร์มที่ 2
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้าน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ได้ส่วนเสีย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการ
ศึกษา

ผลผลิต

- หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
-ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

- จานวนหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

-จานวน 4 แห่ง

- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการพัฒนา

- ร้อยละ 85

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการ - ร้อยละ 85
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มที่ 3
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา
1 คะแนน
ร้อยละ 65

2 คะแนน
ร้อยละ 70

3 คะแนน
ร้อยละ 75

4 คะแนน
ร้อยละ 80

5 คะแนน
ร้อยละ 85

แบบฟอร์มที่ 4
รายละเอียดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการ/โครงการ

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดย
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
(สานักงานศึกษาธิการภาค 4 แห่ง) ในการคัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management
System) การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy นาเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ก่อเกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในเขตพื้นที่

แบบฟอร์มที่ 5
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ/กิจกรรม
ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ตาแหน่ง
นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์
0867715849

e-mail
Orawan.oun@gmail.com

โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 25 โครงการ/กิจกรรม
นโยบายหลัก
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)
2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์
ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
3. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๖

ด้านผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านองค์การ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กศน.
สสก.

ศธภ.7
(ศูนย์พัฒนา
อิสลามศึกษา)
4. โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
ศทก.
5. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ศปบ.จชต.
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สกก.
7. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สนย.
1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
สคบศ.
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สคบศ.
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
3. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กศน.
4. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
กศน.
และกระทรวงสาธารณสุข
5. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร
สกก.
6. โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
ศปบ.จชต.
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัด
สน.
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2. กิจกรรมการติดตามผลการดาเนินงานการจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
กพร.
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ตามแผนปฏิรูปองค์การ ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ศปท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (Integrity &Transparence Assessment :ITA)
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ศทก.
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการประพฤติมิชอบของ สช.
สช.
6. กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในของ สป.
สอ.
7. โครงการการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายหรือจุดเน้นพิเศษ
สตผ.
ของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ด้านผู้ปฏิบัติงาน

๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
สานักงาน ก.ค.ศ.
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สานักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมพัฒนาทีมงาน
(OD))
4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
5. กิจกรรมสร้างความผูกพัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สอ.
สานักงาน
ก.ค.ศ.
สานักงาน
ก.ค.ศ.
ศปท.
สอ.

๒
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