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คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมทั้ง
ใหสอดคลองกั บการพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีการประเมินความสําเร็จของการผูนําองคการ (Leadership) เพื่อสงเสริม
และสนับสนุน ใหสว นราชการไดนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มาใชในการสรางบรรยากาศที่ดี
ภายในองค ก ารทั้ ง ในด า นของภาวะผู นํ า และวั ฒนธรรมการทํ างานเป นทีม ซึ่ งจะชวยให การดํ าเนิ นการ
ของสวนราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหสวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล ใหการดําเนินงาน
ของส ว นราชการเป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี เพื่ อ ประโยชน สุ ข
ของประชาชนใน ๔ ดาน คือ ๑) ดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม ๒) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๓) ด านองคการ และ ๔) ด านผู ปฏิบั ติงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดิน
ของภาครัฐ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได จั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี
อันประกอบดวย ปณิธานองคการ นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ซึ่งเปนนโยบายหลัก ๔ ดาน คือ
ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน
รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตาง ๆ เพื่อเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง

วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประกาศเจตนารมณ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติภารกิจหลักดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
๒. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
๓. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
๔. จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
๖. ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๗. สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานการศึกษา
เอกชน งานสงเสริมวิทยฐานะ และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
๘. สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา ตลอดจน
งานอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
๙. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ
งานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด
ในสังกัดกระทรวง
๑๐. พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
๑๑. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมายว า ด ว ยการศึ ก ษาและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ซึ่งมิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
๑๒. ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๑๓. พั ฒนาการบริ หารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การและกระทรวง ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา
๑๔. บู ร ณาการและขั บ เคลื่ อ นแผนการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการ
คุมครองจริยธรรมในกระทรวง
๑๕. ปฏิ บั ติ งานอื่ นใดตามที่ กฎหมายกํ าหนดให เป นอํ านาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค
ในฐานะผู บ ริ ห ารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ เห็น สมควรใหมี การจัดทํ า
นโยบายการกํ ากั บ ดูแลองคการที่ ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการปฏิบัติร าชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปรงใส มีธรรมาภิบาล
เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ
พรอมสรางความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดไป
นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ข องสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความประพฤติที่ดี
บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของขาราชการและพนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย โดยบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จะสามารถนํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แลองคก ารที่ดี ฉบั บ นี้ ไปเป น แนวทางปฏิ บัติ ในการดํ าเนินงาน และ
จะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีของหนวยงานเปนประจํา อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัย
อยู เ สมอ อี กทั้ ง เพื่ อเป น การแสดงถึ งพัน ธะสัญ ญาระหวางหนว ยงานและบุ คลากรของสํานักงานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอใหทุกคนไดลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับคูมือฉบับนี้ พรอมทั้ง
ใชเปนหลักการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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ใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานัก / หนวยงาน....................................................
๑. ขาพเจาไดรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ซึ่งระบุไวในนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีนี้แลว
๒. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเปนอยางดี มีความมุงมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานตาง ๆ
ซึ่งระบุในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ไปเปนหลักปฏิบัติราชการ เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรฐานทางดานธรรมาภิบาลขั้นสูงสุด

(ลงชื่อ)
(…….......…………….…………………)
ตําแหนง….......……………………………………
วันที่ .............. เดือน................................ พ.ศ. ๒๕๖๐

จ

สารบัญ
คํานํา
ประกาศเจตนารมณ
ใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงาน

หนา
ก
ข
ง

หมวดที่ ๑ บททั่วไป
๑.๑ ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมหลักขององคการ
วัฒนธรรม
โครงสรางองคการ
คณะผูบริหาร
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑.๒ หลักการและแนวคิด
๑.๓ วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๖
๖
๗
๑๐

หมวดที่ ๒ นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
๒.๑ นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานองคการ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานผูปฏิบัติงาน
๒.๒ แผนการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๗

หมวดที่ ๓ แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

๒๓

๑

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
๑.๑ ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
การบริ ห ารจั ดการที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ผู เรี ยนได รั บการเรี ยนรู ตลอดชี วิ ตที่ มี คุ ณภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๒. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๓. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
คานิยมหลักขององคการ
คานิยมของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ TEAMWINS
T = Teamwork การทํางานเปนทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคีประสานงานกัน
ทํางานเพื่อองคกรมีการระดมความคิดในการแกปญหารวมกันพัฒนางานรวมกันมีลักษณะเปนหนึ่งเดียว
ในดานการบริหารจัดการการปฏิบัติงานและดานกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใช
พัฒนาการทํางานขององคกรชักชวนใหคนในองคกรชวยกันขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติจริงเพื่อการทํางาน
ที่นําไปสูเปาประสงคขององคกร
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทํางาน หมายถึง ผูบริหารใหความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนโดยใหความเสมอภาคและความเปนธรรมสรางขวัญกําลังใจที่ดีใหกับ
ผูปฏิบัติงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหนาที่
ที่ไดรั บมอบหมายและงานที่ตองมีสว นรวมตาง ๆ ปฏิบัติดวยความตั้งใจอยางเต็มความสามารถบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมายตระหนักในความรับผิดชอบพรอมที่จะใหตรวจสอบสามารถอธิบายถึงพฤติกรรม
การกระทําของตนเองหรือหนวยงานไดรวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายดวย
M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองเพื่อนําพาองคกรใหเปนที่นาเชื่อถือและกาวไปขางหนา
อยางภาคภูมิ

๒
W = Willful ความมุงมั่นตั้งใจทํางานอยางเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเต็มใจเต็มความรูเต็มความสามารถและเต็มเวลาเพื่อมุงสูความสําเร็จขององคกร
I = Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หมายถึง บุคลากร
มุ ง มั่ น แสวงหาความรู เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองอยู เ สมอพร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นางานในหน า ที่
ใหมีประสิทธิภาพ
N = Network and Communication การเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
หมายถึ ง บุ ค ลากรยิ้ มแย ม ต อ กั น และกั น กล าวคํา ทัก ทายซึ่ งกัน และกั น เมื่อ พบหนา กัน ทุก ครั้ ง มีน้ํ าใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผบุคลากรใหความรวมมือแกคนในองคกรที่มาติดตอเปนอยางดีรวมทั้งการนําขาวสารใหม ๆ
ดี ๆ มาเผยแพรเลาสูกันฟงมีการจัดใหมีการพบปะสังสรรคระหวางบุคลากรในองคกรตลอดทั้งยิ้มแยม
แจมใสตอผูมาใชบริการ
S = Service Mind การมีจิตมุงบริการ หมายถึง บุคลากรใหบริการแกทุกคนที่มา
ติ ด ต อ ด ว ยความเต็ มใจยิ้ มแย มแจ มใสมี ใจในการใหบ ริ การด ว ยกัล ยาณมิ ตรมี การประสานสัมพั น ธกั น
ในองคกรพรอมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผูใชบริการ
“ ทํางานรวมกัน แบงปนหนาที่ ดีรับผิดชอบ รูรอบคุณธรรม
เต็มทําเต็มใจ ใฝในเรียนรู สรางผูรวมงาน บริการประทับใจ ”
วัฒนธรรม
มีการทํางานเปนทีมและมีจิตมุงบริการ

ก

โครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุมตรวจสอบภายใน

ขรก. /1
พรก. 0
ลจป. -

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ขรก. /5
พรก. /
ลจป. -

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ขรก.(พ) 19/
ขรก.(ค) 1,016
พรก. /5,/07
ลจป. 704

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขรก. 064
พรก. /4
ลจป. 04

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

ขรก.(พ) 04/
ขรก. (ค) 045
พรก. 7//
ลจป. /0

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํานักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักนิติการ

หนวยงานตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ สป.

•กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (สวนกลาง) – 11

หนวยงานภายใน

ขรก. /5.
พรก. 9
ลจป. 47
ขรก. 47
พรก. /
ลจป. ขรก.(พ) 55
ขรก.(ค) 11
พรก. 1
ลจป. /7
ขรก. 41
พรก. 1
ลจป. ขรก. 10
พรก. /
ลจป. ขรก. 6.
พรก. 1
ลจป. ขรก. 4.
พรก 0
ลจป. ขรก.(พ) 55
ขรก.(ค) 55
พรก. 5
ลจป. 5/

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

ขรก. /6
พรก. 1
ลจป. -

สํานักงานศึกษาธิการภาค /-/6

สํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ขรก. พรก.
ลจป. -

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
77 จังหวัด

สํานักงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ขรก. พรก. พนง.กองทุน*/1

สํานักประสานงานและบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

ขรก. พรก. ลจป.

ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต

ขรก. พรก. ลจป. -

ขรก. 059
พรก. 9
ลจป. 41
ขรก. พรก. ลจป. -

สํานักงานคณะผูแทนถาวรไทย
ประจําองคการการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรม แหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ณ กรุงปารีส

ขรก. /
พรก. ลค. 0

๓

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
หนวยงานที่มี พ.ร.บ.
เปนการเฉพาะ

รองปลัดกระทรวง (บริหารสูง)
- 1
ผูตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) - /0
ผูชวยปลัดกระทรวง (บริหารตน) - /
ที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทว) - /
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (นักวิชาการศึกษา ทว)
-/
ที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ทว)
-/

ขรก. 1
พรก. 0
ลจป. ขรก. พรก. ลจป. -

สํานักอํานวยการ

ขรก.(พ) /,745
ขรก.(ค) 1,57/
พรก. /5,909
ลจป. 9/6

หนวยงานในตางประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ /. กันยายน 0545
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร .0.5///665
ลงวันที่ /6 กันยายน 0545

จัดตั้งตามคําสั่ง คสช.
ที่ ///0559 ลว. 0/ มี.ค. 59

10/01/60

ข

แผนภูมิแสดงการกํากับดูแลองคการที่ดี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชัยพฤกษ เสรีรักษ)
กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ศธ.
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ*
(นายประเสริฐ บุญเรือง) รก.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ*
(นายพิษณุ ตุลสุข) รก.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ*
(นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ)

ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ*
(นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน)

1. เลขาธิการ ก.ค.ศ. **
2. เลขาธิการ กศน.**
3. เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน**

10 ม.ค. 60

๔

- สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ชวยกลั่นกรองงานในราชการของ
- สํานักอํานวยการ (ยกเวนงานดานการประชาสัมพันธ- สํานักนิติการ
ทางการศึกษา
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
และงานบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญ - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
1. ปฏิบัติราชการแทนดานการบริหาร
- สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน - สํานักความสัมพันธตางประเทศ
ตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ
- สํานักงานศึกษาธิการภาค
งานบุคคล ในสํานักฯ
- สํานักความสัมพันธตางประเทศ
- สํานักงานคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป - ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
2.
มีอํานาจในดานการเงิน การคลัง การพัสดุ
สํ
า
นั
ก
ตรวจราชการและติ
ด
ตามประเมิ
น
ผล
ยูเนสโก
รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ในสํานักฯ
- มีอํานาจตามคําสั่ง สป. ที่ 2572/2559 ลว. 14 ธ.ค. 59 - มีอํานาจตามคําสั่ง สป. ที่ 2572/2559 ลว. 14 ธ.ค. 59
ที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป)
เพื่อการศึกษา
(ขอ 1 และ 2 มีอํานาจตามคําสั่ง สป.
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
- มีอํานาจตามคําสั่ง สป. ที่ 2572/2559 ลว. 14 ธ.ค. 59 (1) อนุมัติโครงการตามแผนฯ ของสํานักฯ ที่กํากับดูแล (1) กลั่นกรองการขออนุมัติโครงการตามแผนฯ
ที่ 1221/2558 ลว. 22 พ.ค. 58)
ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(1) การดําเนินการทางคดี
(2) อนุญาตการลาฯ อนุมัติการเดินทางไปราชการ
และสํานักความสัมพันธตางประเทศ
- สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา
(2) การดําเนินการทางวินัย
ในราชอาณาจักร ของ ผอ.สํานักฯ ที่กํากับดูแล
ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
- สํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ. (3) การดําเนินการเรื่องรองเรียนกลาวโทษขาราชการ
(3) การอนุมัติ/อนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตการลาปวย
- มีอํานาจตามคําสั่ง สป. ที่ 2572/2559 ลว. 14 ธ.ค. 59 (4) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับที่ต่ํากวา
การลากิจสวนตัว การลาพักผอน และการอนุมัติ
(1) อนุมัติโครงการตามแผนฯ ของสํานักฯ ที่กํากับดูแล (5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข
เชี่ยวชาญและตําแหนงประเภททั่วไป
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
(6) พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองฯ
ของผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
(2) อนุญาตการลาฯ อนุมัติการเดินทางไปราชการ (7) ทําสัญญาและดําเนินการตามสัญญากับผูไดรับ
และผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ
ในราชอาณาจักร ของ ผอ.สํานักฯ ที่กํากับดูแล
การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(3) พิจารณาสั่งการหนัง สือที่ไดรับจากภายนอก
(8) อนุมัติโครงการตามแผนฯ ของสํานักฯ ที่กํากับดูแล
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา
เพื่อ มอบหมายใหบุคคล/หนวยงานดําเนินการ
ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
(4) กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน กศน. (9) อนุญาตการลาฯ อนุมัติการเดินทางไปราชการ
เอกชนจังหวัด***
เอกชนอําเภอ****
ในราชอาณาจักร ของ ผอ.สํานักฯ ที่กํากับดูแล
1.
การอนุ
ญ
าตการลา
การอนุมัติเบิกจายคาใชจาย
1. ปฏิบัติราชการแทนดานการบริหารงานบุคคล
การอนุมัติการจัดประชุม และการเขารวมประชุม
เฉพาะงานที่อยูในจังหวัดที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
การอนุมัติโครงการ การอนุญาตใชรถสวนกลาง
2. มีอํานาจในดานการเงิน การคลัง การพัสดุ
* ตามคําสั่ง สป. ที่ 2572/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่อง มอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เฉพาะงานที่อยูในอําเภอที่รับผิดชอบ
เฉพาะงานที่อยูในจังหวัดที่รับผิดชอบ
** ตามคําสั่ง สป. ที่ 1221/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีอํานาจในดานการเงิน การคลัง การพัสดุ
(ขอ 1 และ 2 มีอํานาจตามคําสั่ง สป. ที่ 310/2559
*** ตามคําสั่ง สป. ที่ 310/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เฉพาะงานที่อยูในอําเภอที่รับผิดชอบ
ลว. 15 ก.พ. 59)
**** ตามคําสั่ง สป. ที่ 311/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน
(ขอ 1 และ 2 มีอํานาจตามคําสั่ง สป. ที่ 311/2559 ลว. 15 ก.พ. 59)

ค

มอบหมายการกํากับ ดูแลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชัยพฤกษ เสรีรักษ)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายประเสริฐ บุญเรือง) รก.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายพิษณุ ตุลสุข) รก.

1) เสริมสรางความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของประชาชน
2) กศน. ชวยประชาชน
3) การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียน
เอกชน (ตามนโยบายแรงดวน)
4) การเตรียมความพรอมรองรับ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม
5) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

1) การปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทาง
การเลือ่ นไหลตําแหนงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3) การกําหนดหลักเกณฑและเกลี่ยอัตรากําลัง
ครูและผูบริหารสถานศึกษา
4) ติดตามเรงรัดการดําเนินการทางวินัยที่สําคัญ
5) การปรับปรุง อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ
6) การขับเคลื่อนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสํานักงานศึกษาธิการภาค
7) แนวทางการสรรหาและคัดเลือกตําแหนง
ประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทบริหาร
ระดับตน ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ
(นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร)

1) การประเมินความตองการ ความจําเปนในการ
1) การปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนโรงเรียน
พัฒนาครู กศน. (ตรวจเลือกและพัฒนาครู)
เอกชนในสวนของเงินเดือนครู
2) การสงเสริมการอานออก เขียนได
2) การลดหยอนผอนปรนภาษี โรงเรือน
3) การปรับปรุงแนวทางการประเมินวิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ และที่ดิน ของสถานศึกษาตามกฎหมาย
4) การยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเอกชน
วาดวยโรเงรียนเอกชน
5) การเสริมสรางคุณภาพโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก
6) เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานดานการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
7) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
8) การสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9) การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
10) การจัดทํายุทธศาสตรและแผนของ ศธ. และ สป. ที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
11) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. และ สป. ในชวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
12) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศธ. และ สป. และการจัดทํา
แผนบูรณาการงบประมาณที่ ศธ. เปนเจาภาพ และที่เกี่ยวของ
13) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของภาคและจังหวัด และการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการดานการศึกษาของภาคและจังหวัด
14) การจัดทําแผนอื่น ๆ ในระดับ ศธ. และ สป. ตามมติคณะรัฐมนตรี
และขอสังการของนายกรัฐมนตรี
10 ม.ค. 60

๕

หมายเหตุ
1. คําสั่ง สป. ที่ 2038/2559 ลว. 5 ต.ค. 59 เรื่อง มอบหมายการกํากับ ดูแลงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. คําสั่ง สป. ที่ 2064/2559 ลว. 7 ต.ค. 59 เรื่อง แกไขคําสั่งมอบหมายการกํากับ ดูแลงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. คําสั่ง สป. ที่ 2289/2559 ลว. 1 พ.ย. 59 เรื่อง มอบหมายการกํากับ ดูแลงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ)

๖

คณะผูบริหาร
ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยพฤกษ เสรีรักษ)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายพิษณุ ตุลสุข)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ)
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน)

คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน ๑๙ คน ประกอบดวย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายประเสริฐ บุญเรือง) เปนประธาน ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ เปนรองประธาน กรรมการ
คือ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ผู อํานวยการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ ผูอํานวยการสํานักนิติการ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมกิจการการศึกษา ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบ
ภายใน ศธ. ศึ กษาธิ การภาค ๘ หั ว หน า สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี หั ว หน าหน ว ยตรวจสอบภายใน สป. และ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนกรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
มีหนาที่ในการวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดย
๑. กํ า หนดนโยบายตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบา นเมื อ งที่ ดี
วางกรอบแนวทางและทิ ศทางการดําเนิ นการ การจั ดทํ านโยบายการกํ ากั บดู แลองค การที่ ดี ของสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก ค ณะทํ า งาน เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการเปนไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที่กําหนด
๓. ติ ด ตาม และกํ า กั บ ดู แ ล ให ก ารนํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี
ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปสู ก ารปฏิ บั ติ ดํ า เนิ น การเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
และมีประสิทธิภาพ

๗
คณะทํางานทบทวนและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
คณะทํางานทบทวนและจั ดทํ านโยบายการกํ ากับดูแลองคการที่ดี ประกอบด วย รองปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) เปนประธาน ผูบริหารและผูแทนจากสวนราชการในสังกัด
จํานวน ๓๙ คน ดําเนินการทบทวนและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีหนาที่
๑. ดําเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนขอมูลในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี เพื่อประกอบการดําเนินการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ทบทวนและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. รายงานผลการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและสวนราชการที่เกี่ยวของ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย

๑.๒ หลักการและแนวคิด
หลักการ
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นับเปนการสนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
๑.๒.๑ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน า ที่
ของชนชาวไทย มาตรา ๗๔ กํ า หนดให “บุ คคลผูเปน ขาราชการ พนักงาน ลู กจา งของหนว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละในการปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประชาชนบุ ค คล
ตามวรรคหนึ่ง ตองวางตนเปนกลางทางการเมือง….” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
(๔) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเป น ไปอย า งรวดเร็ ว มี ป ระสิท ธิ ภ าพ โปร งใส และตรวจสอบได โดยคํ านึ ง ถึง การมี ส ว นร ว ม
ของประชาชน
(๕) พั ฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ

๘
๑.๒.๒ การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่ง
ของการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของไทย อั น เป น ไปตามเจตนารมณ ที่ ป รากฏอย า งชั ด เจนในมาตรา ๓/๑
แห งพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริห ารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และ
ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติห นาที่
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ให คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ฏิบั ติ งาน การมี ส ว นร ว มของประชาชน การเป ดเผยข อ มู ล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได
๑.๒.๓ คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี
๑) คํ า แถลงนโยบายรั ฐ บาลของคณะรั ฐ มนตรี ต อ รั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่ ๗ ตุ ล าคม
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่ อ งนโยบายการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี มุ ง เน น พั ฒ นาระบบงานให มี ค วามรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญ
ตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนําการเปลี่ย นแปลงในระบบราชการรวมทั้งวางมาตรการ
สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจายคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญ กําลังใจ
และแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
๒) คํ า แถลงนโยบายรั ฐ บาลของคณะรั ฐ มนตรี ต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗ ในการส ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และ
การป องกั น ปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีสาระสําคัญในการปรับปรุงระบบราชการ
ในดานองค กร หรือหนวยงานของรัฐใหมีการทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนา ที่
ซ้ําซ อนหรื อลั กลั่ นกั น หรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนํา
เทคโนโลยีมาใชแกไขกฎระเบียบใหโปรงใสชัดเจนสามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

๙
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความต องการของประชาชน ในฐานะ
ที่เปนศูนยกลางและการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ
๑.๒.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
๑) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕)
ให ความสําคั ญกั บ การส ง เสริ ม ให ส ว นราชการมี คุ ณ ลัก ษณะสํ า คั ญ ได แก เก ง ดี มี สว นรว ม และทั น ต อ
การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ งประเด็ น ยุ ทธศาสตรที่จ ะผลักดัน ใหเกิดคุณลักษณะดั งกล า ว คื อ (๑) การยกระดั บ
การให บ ริ ก ารและการทํ า งานเพื่ อ ตอบสนองความคาดหวั ง และความต อ งการของประชาชนที่ มี ค วาม
สลับซับซอนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (๒) ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ
เกิ ด การแสวงหาความร ว มมื อและสร า งเครือ ข ายกั บ ฝ ายต าง ๆ รวมทั้ ง เป ด โอกาสให ป ระชาชนเขา มา
มี ส ว นร ว ม (๓) มุ ง สู ก ารเป น องค ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง บุ ค ลากรมี ค วามพร อ มและมี ค วามสามารถ
ในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ (๔) สรางระบบ
การกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส สรางความมั่นใจและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และตอสังคมโดยรวม
๒) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ ดวยการ
พัฒ นาส วนราชการและหน ว ยงานของรัฐสูองคการแหงความเปนเลิศโดยเนน การจัดโครงสรางองคก าร
ที่มีค วามทั น สมั ย กะทั ด รั ด มี รู ป แบบเรี ย บงา ย (Simplicity) มีร ะบบการทํา งานที่ คล องตัว รวดเร็ ว
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํ างาน เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรในองคการ เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัด
คา ใช จ ายในการดํ าเนิ นงานต า ง ๆ และสรางความรับผิดชอบตอสั งคม อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ ยั่ งยื น และ
ยุทธศาสตรที่ ๖ การยกระดับ ความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริห ารราชการแผน ดิน
ด ว ยการส ง เสริ ม และวางกลไกให ส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ เป ด เผยข อ มู ล ข า วสารและสร า ง
ความโปร งใสในการปฏิ บั ติร าชการ รวมทั้งสงเสริมใหภ าคประชาชนเขามามีสว นรว มในการตรวจสอบ
การทํ า งานของทางราชการ ตลอดจนการขับ เคลื่อนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจ ริต
คอรรัปชั่น ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
๑.๒.๕ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในด า นการนํ า องค ก าร
(Leadership) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการไดนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีมาใชในการ
สรางบรรยากาศที่ดีภายในองคการ ทั้งในดานของภาวะผูนํา และวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม ซึ่งจะชวยให
การดําเนินการของสวนราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหสวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล

๑๐
ให ก ารดํ า เนิ น งานของส ว นราชการเป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนใน ๔ ดาน คือ ๑) ดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม ๒) ดานผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย ๓) ดานองคการ และ ๔) ดานผูปฏิบัติงาน

๑.๓ วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ
อยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการ
ที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๑) เพื่อใหคณะทํางานและบุคลากรผูเกี่ยวของในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีองคความรูเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ที่มีความเหมาะสมกับบริบทขององคการ
๒) เพื่อทบทวนและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๓) เพื่อใหมีนโยบายการกํากับ ดูแลองคการที่ดีเปนแนวทางสําหรับ ยึดถือเปนหลักการ
และนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
๔) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให สํ า นั ก /หน ว ยงานให สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ไดนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไปกํากับใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน

๑๑

หมวดที่ ๒
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีความชัดเจน โปรงใส มีคุณธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา
และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี โดยแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี มี อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ ๆ คื อ
(๑) ปณิธานองคการ (๒) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ๔ ดาน ประกอบดวย นโยบายดานรัฐ สังคม
และสิ่ งแวดลอ ม นโยบายด า นผู รั บ บริ ก ารและผูมี ส ว นได ส ว นเสี ย นโยบายด านองคก าร และนโยบาย
ดานผูปฏิบัติงาน และ (๓) แนวทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติทั้ง ๔ ดาน

๒.๑ นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่ อแสดงความมุ งมั่ นต อการบริ หารราชการตามแนวธรรมาภิ บาล สํ านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไว รวม ๔ ดาน

นโยบายดาน
นโยบายดาน
ผูรับบริการ
รัฐ สังคม และ และผูมีสวนได
สิ่งแวดลอม
สวนเสีย

นโยบายดาน
ผูปฏิบัติงาน

นโยบายดาน
องคการ

๑๒

นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานรัฐ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยจะดําเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑. เรงรัด สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
แนวทางปฏิบัติ
๑. การกําหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
การกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
๒. สรางกลไกการกํากับดูแล ตรวจติดตามการมีสวนรวม
๓. ยกยอง ชมเชยหนวยงานดานบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
๔. สรางกลไกสนับสนุนและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
นโยบายหลัก ๒. มุงมั่นพัฒนาการใหบริการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางทั่วถึง
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําฐานขอมูลทางดานการศึกษา และฐานขอมูลแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหมีความถูกตอง ทันสมัย สงเสริม สนับสนุนทางการศึกษา
๒. พัฒนารูปแบบการใหบริการทางการศึกษาที่หลากหลาย ที่มีคุณภาพ
และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
๓. สงเสริม สนับสนุน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
นโยบายหลัก ๓. สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน เพื่อเปนทางเลือก
แกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน
๒. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายเพื่อใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการศึกษา
๓. พัฒนาเครือขายใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน
๔. ยกยองชมเชยเครือขายดีเดน

๑๓
นโยบายหลัก ๔. สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ
๑. รณรงคและจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๒. สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหหนวยงานในสังกัดมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก ๕. เรงรัด พัฒนาจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อัตลักษณ และความตองการของพื้นที่
๒. ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการทางการศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณ
และความตองการของทองถิ่น
๓. สงเสริม สนับสนุนใหมีการบูรณาการศึกษาและการมีสวนรวม
๔. การสนับสนุนทุนการศึกษา

นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพึ ง ส ง เสริ ม นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี
ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจะดําเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑. มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง
แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่ดีเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน
๒. รณรงคคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานดานการบริการที่ดี
๓. ศึกษาความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ รวมถึงความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๔. ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๕. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใหบริการที่ดี
๖. พัฒนาและปรับปรุงชองทางการสื่อสารใหงายตอการเขาถึงของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
๗. จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธมาตรฐานการใหบริการที่ดี
๘. ใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง

๑๔
นโยบายหลัก ๒. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อใหบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําระบบการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลการใหบริการ
แกประชาชน
๒. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อใหบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันการใชระบบการบริการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship
Management) มาใชในการใหบริการ
๔. พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการสรางสรรค/ประยุกตใชเทคโนโลยี
กับงานบริการ
๕. สราง ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
และเชื่อถือได

นโยบายดานองคการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานองคการ
โดยจะดําเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑. สงเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กําหนดมาตรการ แนวปฏิบัติที่ใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
จัดทําระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ
พัฒนา เผยแพร ติดตามการใชกฎหมายอยางถูกตองและเปนธรรม
สงเสริม สนับสนุน สรางความรู ความเขาใจในการใชกฎหมาย
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน
สรางระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
สรางบุคลากรและหนวยงานตนแบบของการบริหารจัดการที่โดดเดน

๑๕
นโยบายหลัก ๒. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
๒. ผลักดันใหทุกหนวยงานใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบันและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลได
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๕. พัฒนาขีดสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรอยางตอเนื่อง
นโยบายหลัก ๓. สงเสริม สนับสนุนการจัดหาพัสดุและสาธารณูปโภคเพื่อใหการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพัสดุที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
๒. จัดหาพัสดุ บํารุงรักษา เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและทันสมัย
๓. ดูแล ปรับปรุง รักษา สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย
ตอชีวิต และทรัพยสินของทางราชการ

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ดานผูปฏิบัติงาน โดยจะดําเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก ๑. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความกาวหนา
ของผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบดวยความเสมอภาคและเปนธรรม
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากรทุกตําแหนง
๒. จัดทําเกณฑการคัดเลือกตามแผนเสนทางสรางความกาวหนาทางวิชาชีพ
ของบุคลากรอยางเสมอภาคและเปนธรรม
๓. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
๖. พัฒนาบุคลากรขององคการใหมีความรู ความสามารถ ตามแผนที่กําหนด
และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๖
นโยบายหลัก ๒. มุงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
การทํางาน และชีวิตการทํางานที่ครอบคลุมทุกกลุม
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในสังกัด
๒. จัดกิจกรรมตามแผนสรางความผาสุกและความผูกพัน หรือบริการ
เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกบุคลากรในหนวยงาน
๓. ปรับภูมิทัศนสภาพแวดลอมสถานที่ทํางานใหเปนการสรางบรรยากาศ
ในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
๔. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพใหแกบุคลากร

๑๗

๒.๒ แผนการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นโยบายหลัก
๑. เรงรัด สงเสริม สนับสนุนให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย

๒. มุงมั่นพัฒนาการใหบริการ
จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางทัว่ ถึง

นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม

๑.

๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

๓. สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
๑.
โดยนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน ๒.
ในชุมชน เพื่อเปนทางเลือกแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ๓.
๔.

แนวทางปฏิบัติ
การกําหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบตั ิ
สําหรับการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
จัดการศึกษา
สรางกลไกการกํากับดูแล ตรวจติดตามการมีสวนรวม
ยกยอง ชมเชยหนวยงานดานบริหารจัดการศึกษาแบบมีสว นรวม
สรางกลไกสนับสนุนและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
จัดทําฐานขอมูลทางดานการศึกษา และฐานขอมูลแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหมีความถูกตอง ทันสมัย สงเสริม สนับสนุนทางการศึกษา
พัฒนารูปแบบการใหบริการทางการศึกษาที่หลากหลาย
ที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
สงเสริม สนับสนุน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย
จัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชน
สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายเพื่อใหมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาเครือขายใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตอยางยัง่ ยืน
ยกยองชมเชยเครือขายดีเดน

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการติวเขมเต็มความรู
๒. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)
๔. กิจกรรมสงเสริมการใชหลักสูตรสังคม
พหุวัฒนธรรมภาคใต
๕. โครงการผูนาํ การเปลี่ยนแปลงรุนตอยอด
การพัฒนา

ผูรับผิดชอบ
กศน.
สสก.

ศูนยพัฒนา
อิสลามศึกษา
ศธภ.๘ (ยะลา)
ศูนยพัฒนา
อิสลามศึกษา
ศธภ.๘ (ยะลา)
ศูนยพัฒนา
อิสลามศึกษา
ศธภ.๘ (ยะลา)

๑๗

นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๔. สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ๑. รณรงคและจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม
ตอสังคมและการอนุรักษ
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๒. สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจใหหนวยงานในสังกัดมีสวนรวม
สิ่งแวดลอม
ในการจัดกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมและการอนุรักษสงิ่ แวดลอม
๕. เรงรัด พัฒนาจัดการศึกษาในเขต ๑. จัดการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
พื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อัตลักษณ และความตองการของพื้นที่
ชายแดนภาคใต
๒. ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการทางการศึกษาใหสอดคลอง
กับอัตลักษณ และความตองการของทองถิ่น
๓. สงเสริม สนับสนุนใหมีการบูรณาการศึกษาและการมีสวนรวม
๔. การสนับสนุนทุนการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

๑๘

ผูรับผิดชอบ

๑๘

นโยบายหลัก
๑. มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส
เปนธรรม ทั่วถึง

นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๒. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยี ๑.
ที่ทันสมัยมาใชเพื่อใหบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางปฏิบัติ
กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่ดีเพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัตงิ าน
รณรงคคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานดานการบริการที่ดี
ศึกษาความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ รวมถึงความตองการ
ของผูรับบริการและผูมสี วนไดสว นเสีย
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่องและเปนระบบ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใหบริการที่ดี
พัฒนาและปรับปรุงชองทางการสื่อสารใหงายตอการเขาถึง
ของผูรับบริการและผูมสี วนไดสว นเสีย
จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธมาตรฐานการใหบริการที่ดี
ใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง
จัดทําระบบการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลการใหบริการ
แกประชาชน
พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อใหบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ผลักดันการใชระบบการบริการลูกคาสัมพันธ (Customer
Relationship Management) มาใชในการใหบริการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการสรางสรรค/ประยุกตใชเทคโนโลยี
กับงานบริการ
สราง ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
และเชื่อถือได

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
๔. โครงการศูนยดิจิทลั ชุมชน
๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(อุดหนุนรายบุคคล)
๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุง Application
กดดูรูที่เรียน

๑๙
ผูรับผิดชอบ
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.

กศน.
สช.

ศทก.

๑๙

นโยบายหลัก
๑. สงเสริมการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๒. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ

นโยบายดานองคการ

๒๐

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑. กําหนดมาตรการ แนวปฏิบตั ิที่ใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
๒. จัดทําระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
๓. บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ
๔. พัฒนา เผยแพร ติดตามการใชกฎหมายอยางถูกตองและเปนธรรม
๕. สงเสริม สนับสนุน สรางความรู ความเขาใจในการใชกฎหมาย
๖. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน
๗. กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิ าน และการรายงานผล
การดําเนินงาน
๘. สรางระบบการติดตามประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ
๙. สรางบุคลากรและหนวยงานตนแบบของการบริหารจัดการ
ที่โดดเดน
๑. ผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทลั เพื่อบริหารจัดการการศึกษาไปสู
การปฏิบัติ
๒. ผลักดันใหทุกหนวยงานใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบันและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลได
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๕. พัฒนาขีดสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทลั ของบุคลากร
อยางตอเนื่อง

๑. กิจกรรมการเสริมสรางและพัฒนาวินัย
ขาราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กิจกรรมการจัดทําแนวทางการประเมิน
ผลสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๔๔) และการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ของ สป.
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ สป.
๔. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
( Integrity &Transparence
Assessment :ITA)
๕. กิจกรรมหนวยงานคุณธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ของ สป.

สน.

กพร.

ศทก.
ศปท.ศธ.

ศปท.ศธ.
สอ.

๒๐

นโยบายหลัก

๓. สงเสริม สนับสนุนการจัดหาพัสดุ
และสาธารณูปโภคเพื่อใหการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางปฏิบัติ

๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพัสดุที่จาํ เปนในการปฏิบัติงาน
๒. จัดหาพัสดุ บํารุงรักษา เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
๓. ดูแล ปรับปรุง รักษา สภาพแวดลอมในการทํางานใหมี
ความปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสินของทางราชการ

โครงการ/กิจกรรม
๗. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. กิจกรรมการประเมินความโปรงใส
และตรวจสอบไดของ สป. ตามมาตรฐาน
ความโปรงใสที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนด
๙. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ เพื่อใชในการปฏิบตั ิงาน
ของ สป.

๒๑

ผูรับผิดชอบ
ศปท.ศธ.
ศปท.ศธ.
ศทก.

๒๑

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
๑. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร ๑. จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากร
ทุกตําแหนง
บุคคลและความกาวหนาของ
ผูปฏิบัตงิ านอยางเปนระบบดวยความ ๒. จัดทําเกณฑการคัดเลือกตามแผนเสนทางสรางความกาวหนา
ทางวิชาชีพของบุคลากรอยางเสมอภาคและเปนธรรม
เสมอภาคและเปนธรรม
๓. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
๖. พัฒนาบุคลากรตามแผนที่กําหนดขององคการใหมีความรู
ความสามารถตามแผนที่กําหนดและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๑. จัดทําแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในสังกัด
๒. มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. จัดกิจกรรมตามแผนสรางความผาสุกและความผูกพันหรือบริการ
ของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความ
เพื่อสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากรในหนวยงาน
สมดุลระหวางการทํางาน และชีวิต
๓.
ปรับภูมิทัศนสภาพแวดลอมสถานทีท่ ํางานใหเปนการสราง
การทํางานที่ครอบคลุมทุกกลุม
บรรยากาศในการทํางานของผูป ฏิบัติงาน
๔. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพใหแกบุคลากร

๒๒
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. กิจกรรมสรางความผาสุก
๓. กิจกรรมยกยอง เชิดชูเกียรติ “คนดี ศักดิ์ศรี
แหง สป.” ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณขาราชการและการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.
๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
สํานักงาน ก.ค.ศ. (พัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะเฉพาะสําหรับตําแหนง)

ผูรับผิดชอบ
สอ.
สอ.
ศปท.ศธ.

สช.

สอ.

กศน.
ก.ค.ศ.

๒๒

ก

หมวดที่ ๓
แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
๑. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะสื่ อ สารให บุ ค ลากรทุ ก คนได รั บ ทราบ
และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
๒. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหทุกคนมั่นใจวาบุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ อ ย า งเคร ง ครั ด โดยจะถื อ เสมื อ นว า เป น ข อ ปฏิ บั ติ ข ององค ก ารข อ หนึ่ ง ที่ บุ ค ลากร
ทุ ก ระดั บ ต อ งทํ า ความเข า ใจ ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติใ ห ถู กต อ งในการทํ า งานประจํ า วั น และไม มี บุค คลใด
ที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนใด กระทําการใดที่ขัดตอ
นโยบายฉบับนี้
๓. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารคาดหวั ง ให บุ ค ลากรทุ ก คนมี ก ารรายงาน
โดยสุ จริ ตถึ งการปฏิ บัติที่ขัดหรือสงสั ยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ตอผูบังคับ บัญชา
โดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเอง
มีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
๔. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันทุกป โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร หรือสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย
๕. สํ า นักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดแนวทางการประเมิน การปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
๖. หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดที่ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐๙

ข
ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายพิษณุ ตุลสุข)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ)
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน)

คณะทํางาน
คณะทํ างานเพื่ อทบทวนและจั ดทํ านโยบายการกํา กับ ดูแ ลองค การที่ ดี ของสํ านั กงานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รูปเลม
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ชั้น ๓ อาคารเสมารักษ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท/โทรสาร ๐๒๖๒๘๖๔๐๙
www. psdg.moe.go.th/
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