นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

ของ

สานักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คานา
เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการ
บ้านเมือ งที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครั ฐ (PMQA) ซึ่ งมุ่ง เน้น การพัฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารภาครั ฐ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ก ารบริ ห ารราชการเป็ นไปอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ และมี
ธรรมาภิ บาล อันจะทาให้ประชาชนเกิ ดความมัน่ ใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริ หาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ส านัก บริ หารยุท ธศาสตร์ แ ละบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ จึ ง ได้จ ัด ท า
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วย นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ซึ่ งเป็ นนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้านผูร้ ับบริ การและ
ผูม้ ี ส่ว นได้ส่วนเสี ย ด้านองค์การ และด้านผูป้ ฏิบตั ิง าน รวมถึ งได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็ นมาตรฐานและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ของสานัก
บริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ และเป็ นค่านิยมร่ วมสาหรับองค์การและ
บุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่กบั กฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึง

(นายสุชิน สาระจันทร์ )
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

ประกาศเจตนารมณ์
สานัก บริ หารยุท ธศาสตร์ และบูร ณาการการศึก ษาที่ ๑ เป็ นหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบตั ิภารกิจหลัก ดังนี้
1. ขับเคลื่อน เชื่อมโยง นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบตั ิระดับกลุ่มจังหวัด
2. จัดทา ประสานและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดให้เกิ ดการ
เสริ มพลังและการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และติดตามประเมินผล เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะใน
การเพิ่ มคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เป็ นเครื อข่ายตามพันธกิ จของหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เป็ นผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด ในการปฏิบตั ิ
ภารกิจการพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะผูบ้ ริ หารสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
เห็ น สมควรให้ มี การจัด ท านโยบายการก ากับ ดู แ ลองค์ก ารที่ ดี ข องส านัก บริ หาร
ยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการของ สานักบริ หาร
ยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีความชัดเจน
โปร่ งใส มีธรรมาภิบาล เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง อันจะเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความมีศกั ดิ์ศรี ของการเป็ นหน่ว ยงานภาครั ฐ พร้ อ มสร้ างความมัน่ ใจ ศรั ทธา และ
ไว้วางใจ จากประชาชน ผูร้ ับบริ การ ผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตลอดไป
นโยบายการก ากับ ดู แลองค์ก ารที่ ดีของส านัก บริ หารยุทธศาสตร์ และ
บูร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ ฉบับ นี้ ได้ร วบรวมหลัก การ นโยบายการปฏิ บ ัติ ร าชการ

แนวทางปฏิ บ ัติ ร วมทั้ง มาตรฐานการท างาน ความประพฤติ ที่ ดี บ นพื้ น ฐานหลัก
ธรรมาภิบาล ของข้าราชการและพนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสานักบริ หาร
ยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยบุคลากรทุกระดับ
ของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จะสามารถนานโยบายการ
กากับดูแลองค์ก ารที่ดีฉบับนี้ ไปเป็ นแนวทางยึดถื อ ปฏิบตั ิ ในการดาเนิ นงาน และจะไม่
ละเลยการปฏิบตั ิตามหลักการที่ ปรากฏอยูใ่ นนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้
ส านัก บริ หารยุท ธศาสตร์ แ ละบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ จะพิ จ ารณา
ทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็ นประจา อย่าง
น้อยปี ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้มี ความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ อีกทั้ง เพื่อเป็ นการ
แสดงถึ ง พันธะสัญญาระหว่างสานัก บริ หารยุทธศาสตร์ และบูร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑
และบุคลากรของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จึ งขอให้ทุกคน
ได้ล งชื่ อ ในหนัง สื อ รั บทราบดัง ที่ แนบมาพร้ อ มกับคู่มือ ฉบับนี้ พร้ อ มทั้ง ยอมรั บเป็ น
หลักการปฏิบตั ิราชการตลอดไป

(นายสุชิน สาระจันทร์ )
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน
สานักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
๑. ข้าพเจ้าได้รับ ทราบนโยบายการกากับดูแลองค์ก ารที่ดี ซ่ ึ ง ระบุไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีน้ ีแล้ว
๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่
ดีและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี มีความมุ่งมัน่ ที่จะนาแนวทางปฏิบตั ิภายใต้นโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ ดีดา้ นต่างๆ ซึ่ งระบุ ในนโยบายการกากับดูแลองค์ก ารที่ดี ไปเป็ น
หลักปฏิบตั ิ ราชการ เพื่อ ส่ งเสริ มให้การปฏิ บตั ิง าน ของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และ
บูรณาการการศึกษาที่ ๑ มีมาตรฐานทางด้านธรรมาภิบาลขั้นสูงสุด

(นายสุชิน สาระจันทร์ )
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(ลงชื่อ)

(………………………………)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(………………………………)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(ลงชื่อ)

(………………………………)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(ลงชื่อ)

(………………………………)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(ลงชื่อ)

(………………………………)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(ลงชื่อ)

(………………………………)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(ลงชื่อ)

(………………………………)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(ลงชื่อ)

(………………………………)

(ลงชื่อ)
(………………………………)

(………………………………)

สารบาญ
หน้า

หมวดที่ ๑ บททั่วไป
๑.๑ ข้ อมูลองค์การ
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมหลักขององค์การ
โครงสร้างองค์การ
คณะผูบ้ ริ หาร
คณะทางานด้านการกากับดูแลองค์การ
๑.๒ หลักการและแนวคิด
๑.๓ วัตถุประสงค์ ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

๑
๑
๑
๒
๓
๓
๔
๖

หมวดที่ ๒ นโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดี
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีดา้ นรัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีดา้ นผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีดา้ นองค์การ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีดา้ นผูป้ ฏิบตั ิงาน

หมวดที่ ๓ แนวทางการส่ งเสริมและผลักดันการปฏิบัติ ตามนโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดี

๘
๙
๑๐
๑๐

๑๒

หมวดที่ ๑
บททัว่ ไป
๑.๑ ข้ อมูลองค์ การ
วิสัยทัศน์
สานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เป็ นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิ การ ไปสู่ การปฏิบตั ิ ระดับ
กลุ่ ม จัง หวัด ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพ
พันธกิจ
๑. ขับเคลื่อ น เชื่ อมโยง ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ และบูร ณาการ
ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิระดับกลุ่มจังหวัด
๒. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
๓. สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านตามพัน ธกิ จ ของหน่ ว ยงานในส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค่านิยมหลักขององค์การ
ค่านิยมของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ คือ
“ I am Willful ซึ่งแปลว่า ฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่ างเต็มศักยภาพ”
I = Integrity
ทางานอย่างภาคภูมิใจ (ให้ความรู้สึกที่ดีต่อ
หน้าที่การงานที่ปฏิบตั ิ)
A = Accountability
ความรับผิดชอบต่อผลสาเร็ จของงานและต่อ
สาธารณะ
M = Moral
ด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม (ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การทางาน)

๒
W = Work up to
I = Improve ourselves
L = Learning
L = Leadership
F = Followup
U = Unity
L= Loyalty

พยายามไปถึงอย่างที่ต้งั ใจ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ความเป็ นผูน้ า
การติดตามงาน
การรวมเป็ นหนึ่งเดียว ความสามัคคี
ความซื่ อสัตย์

โครงสร้ างองค์การ
แผนภูมิการแบ่ งส่ วนราชการ
ของสานักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ (การบริหารภายใน)

ผูอ้ านวยการสานักบริ หารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษา

กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มส่งเสริ มและ
ประสานราชการ

กลุ่มเครื อข่ายพัฒนา
การศึกษา

จากโครงสร้างข้างต้น กาหนดขึ้นภายใต้หลักการบริ หารจัดการภาครัฐ โดย
ยึดระเบียบ กฎหมาย หลักนิติธรรม คุณธรรม และใช้การบริ หารแบบองค์คณะบุคคล ให้
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้

๓
ทาให้ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสี ยได้รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและการ
พัฒนา ตามความต้องการและจาเป็ นของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ อย่างครอบคลุม โดยใช้เทคนิ คการประชาสัมพันธ์และการ
สื่ อสารที่หลากหลาย เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หาร ประกอบด้ว ย ผู้อ านวยการสานัก บริ หารยุทธศาสตร์ และ
บูร ณาการการศึ กษาที่ ๑ และหัว หน้ากลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึ กษา หัว หน้ากลุ่ม
ติดตามและประเมินผล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษา และหัวหน้า
กลุ่มส่งเสริ มและประสานราชการ
คณะทางานด้ านการกากับดูแลองค์การที่ดี
คณะทางานด้านการกากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน
และผูแ้ ทนจากกลุ่มงานในสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ กลุ่ม
ละ ๑ คน จานวน ๘ คน ดาเนิ นการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมใน
ระดับองค์การ ในด้านนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ของสานักบริ หารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ มีหน้าที่
๑. ดาเนินการจัดเตรี ยมและสนับสนุนข้อมูล ในเรื่ องต่างๆ เกี่ ยวกับ นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อประกอบการดาเนินการของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และ
บูรณาการการศึกษาที่ ๑
๒. จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ ดี ของสานักบริ หารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
๓. รายงานผลการดาเนินการการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในระดับ องค์ก าร ในด้านนโยบายการก ากับ ดู แ ลองค์ก ารที่ ดี ของส านัก บริ หาร
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ ต่ อ ผู้บ ริ หารระดับ สู ง ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๔

๑.๒ หลักการและแนวคิด
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์ก ารที่ดีของสานักบริ หารยุทธศาสตร์
และบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ นับเป็ นการสนองตอบต่ อ แนวคิ ด ธรรมาภิ บ าล โดยมี
ภาพรวมดังนี้
๑.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔
หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา ๗๔ กาหนดให้ “บุคคลผูเ้ ป็ นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เจ้า หน้า ที่ อื่ น ของรั ฐ มี ห น้า ที่
ดาเนิ นการให้เ ป็ นไปตามกฎหมายเพื่อ รัก ษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก
และให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดีใน
การปฏิบตั ิหน้าที่และในการปฏิบตั ิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ ง
ต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมือง….” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐต้องดาเนิ นการ
ตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๔) พัฒนาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
และจริ ยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งรู ปแบบและวิธีการทางาน
เพื่อให้การบริ หารราชการแผ่นดินเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และส่งเสริ มให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและ
การให้บริ การสาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
๑.๒.๒ การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีน้ ี ถือ
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการนาหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดีหรื อ ธรรมาภิบาลเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริ หารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่ ง พระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร

๕
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ กล่าวคือ
“การบริ หารราชการเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน การลดภารกิ จ และยุบเลิ ก หน่ ว ยงานที่ ไม่จ าเป็ น การกระจายภารกิ จ และ
ทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิ่น
การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผรู้ ับผิดชอบต่อผลงาน
ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องส่ ว นราชการต้อ งใช้วิ ธี ก ารบริ หารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงาน การมีส่วน
ร่ ว มของประชาชน การเปิ ดเผยข้อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช
กฤษฎี ก าก าหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีก ารในการปฏิ บตั ิ ราชการและการสั่ง การให้ส่ว น
ราชการและข้าราชการปฏิบตั ิก็ได้”
๑.๒.๓ คาแถลงนโยบายรั ฐบาลของคณะรัฐมนตรี ต่อ รัฐสภาเมื่ อ วันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่ องนโยบายการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานให้
มีความรวดเร็ ว
มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ส่ งเสริ มให้ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิราชการ
และการส่ ง มอบบริ การสาธารณะ โดยจะเน้น การพัฒ นาข้า ราชการในต าแหน่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และสร้ างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ รวมทั้งวางมาตรการสาหรับประเมิ นผลการปฏิบตั ิงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่
เป็ นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญกา ลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน

๖
๑.๒.๔ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนิ นโครงการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปั จจุบนั โดยได้จดั ทาเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ
นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการให้เป็ นหน่วยงานที่มีผล
การปฏิบตั ิงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่ งในเกณฑ์
คุณ ภาพการบริ หารจัด การภาครั ฐ หมวด ๑ การน าองค์ก ร นั้น ส่ ว นหนึ่ งได้ใ ห้
ความสาคัญกับการนาองค์กร (หัวข้อ ๑.๑) เพื่อให้ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดี
โดยด าเนิ น การด้ว ยความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ มี ค วามรั บ ผิ ดชอบ ปกป้ อง
ผลประโยชน์ข องประเทศชาติ และ ดาเนิ นการอย่างมี จ ริ ย ธรรมรวมทั้ง ต้อ งมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (หัวข้อ ๑.๒) ด้วยการส่งเสริ มให้บุคลากรในองค์การเป็ นทั้งคนเก่ง
และคนดี มีจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความเคารพให้
เกี ยรติซ่ ึ งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว
บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ี ส่ว นได้ส่วนเสี ยอื่ นๆ ผูบ้ ริ หารควรมีก ารกาหนดกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่

๑.๓ วัตถุประสงค์ ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่
๑ มีผลในทางปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง และเกิ ดประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย การจัดทานโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
๑) เพื่อเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนสาหรับส่งเสริ มธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบตั ิและติดตามผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
๒) เพื่อใช้เป็ นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
ของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการ

๗
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิ ดความสู ญเสี ยต่อรัฐ สังคม สิ่ งแวดล้อม
ผู้รั บ บริ การผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย องค์ ก าร และผู้ป ฏิ บ ัติ ง านภายในส านัก บริ หาร
ยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
๓) เพื่ อ สร้ างการยอมรั บ ความน่าเชื่ อ ถือ ความไว้ว างใจ ความมัน่ ใจและ
ศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การ ประชาชนทัว่ ไป และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

๘

หมวดที่ ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ร าชการของส านัก บริ หารยุท ธศาสตร์ แ ละบู ร ณาการ
การศึ ก ษาที่ ๑ มี ระบบการบริ หารจัดการที่ ดี มี ความชัดเจน โปร่ ง ใส มี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริ หารราชการแผ่นดินของรัฐบาล สานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่
๑ ได้จ ัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยแสดงความมุ่ง มัน่ ต่อการบริ หาร
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล สานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ได้
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์ก ารที่ ดี มีอ งค์ประกอบสาคัญๆ คื อ (๑) ปณิ ธาน
องค์การ (๒) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้าน
รัฐ สังคม และสิ่ งแวดล้อม นโยบายด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นโยบาย
ด้านองค์การ และนโยบายด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน และ (๓) แนวทางการนานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบตั ิท้งั ๔ ด้าน
เพื่ อ แสดงความมุ่ง มัน่ ต่อ การบริ หารราชการตามแนวธรรมาภิ บาล สานัก
บริ หารยุทธศาสตร์ และบู รณาการการศึ ก ษาที่ ๑ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแ ล
องค์การที่ดีไว้ ๔ ด้าน

๒.๑ นโยบายด้ านรัฐ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริ มสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
๒. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๙
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งเสริ มสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
๑.๒ ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน
๒. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.๒ จัดกิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนภายใน
สานักงานอย่างเป็ นรู ปธรรม

๒.๒ นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
นโยบายหลัก
๑. พัฒนาและส่ ง เสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้
บริ การแก่ผรู้ ับบริ การอย่างทัว่ ถึง
๒. มุ่งให้บริ การด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
๑. พัฒนาและส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้
บริ การแก่ผรู้ ับบริ การอย่างทัว่ ถึง
๑.๑ จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็ นปัจจุบนั ทันสมัย เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผูร้ ับบริ การ
๑.๒ จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ และความต้องการผูร้ ับบริ การ
๒. มุ่งให้บริ การด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
๒.๑ ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ ด้วยความโปร่ งใส สุจริ ต เป็ นธรรม
สามารถตรวจสอบได้

๑๐
๒.๒ กาหนดแนวทาง/มาตรการให้ผรู้ ับบริ การสามารถตรวจสอบการ
ให้บริ การได้

๒.๓ นโยบายด้ านองค์ การ
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริ มให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒. ส่งเสริ มให้เกิดการจัดการเรี ยนรู้ภายในองค์การ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งเสริ มให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๑.๑ จัดทาระบบการติดตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ กาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงานและมีการรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
๒. ส่งเสริ มให้เกิดการจัดการเรี ยนรู้ภายในองค์การ
๒.๑ จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
๒.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แก่บุคลากรในองค์การอย่างสม่าเสมอ

๒.๔ นโยบายด้ านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริ มความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ
อย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค
๒. ส่งเสริ มให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจตามฉันทามติ
๓. มุ่งเน้นให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรับผิดชอบต่อผลสาเร็ จของงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๑๑
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งเสริ มความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ
อย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค
๑.๑ กาหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ก่อนดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
๑.๒ จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรม
๑.๓ เสริ มสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
๒. ส่งเสริ มให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจตามฉันทามติ
๒.๑ มุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม
๒.๒ เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและยอมรับการตัดสิ นใจตาม
ฉันทามติ
๓. มุ่งเน้นให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรับผิดชอบต่อผลสาเร็ จของงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๓.๑ กาหนดมาตรการในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของงาน
๓.๒ ติดตามและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามระยะเวลาที่กาหนด

๑๒

หมวดที่ ๓
แนวทางส่ งเสริมและผลักดันการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ี
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานัก
บริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จึงกาหนดหลักปฏิบตั ิที่สาคัญดังนี้
๑) สานัก บริ หารยุท ธศาสตร์ และบูร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ จะสื่ อ สารให้
บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
อย่างทัว่ ถึง
๒) สานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดระบบบริ หาร
ธรรมาภิบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ทุกคนมัน่ ใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบตั ิตน
ตามแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็ นข้อปฏิบตั ิขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ
ยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรื อ
อนุญาตให้บุคลากรของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูร ณาการการศึก ษาที่ ๑ คนใด
กระทาการใดที่ขดั ต่อนโยบายฉบับนี้
๓) ส านัก บริ หารยุท ธศาสตร์ แ ละบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ คาดหวัง ให้
บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการ
ต่างๆ ในนโยบายฉบับ นี้ ต่อ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อ ในกรณี ที่ไม่อ าจรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ อาจขอคาปรึ กษาจากหัวหน้ากลุ่มงาน หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
บุคลากร โดยข้อมูลที่ให้น้ นั ให้ถือปฏิบตั ิเป็ นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเองมีหน้าที่ใน
การสอดส่ อ งดู แ ล และให้ ค าแนะน าผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาตามล าดับ ชั้น ให้ ป ฏิ บ ัติ ใ ห้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้

๑๓
๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุ ง
ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี
๕) ส านัก บริ หารยุ ท ธศาสตร์ แ ละบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ ๑ จะก าหนด
แนวทางวัดและประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วดั ที่
กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
๖) หากผูใ้ ดมี ขอ้ สงสัย เกี่ ย วกับความหมาย แนวทางปฏิบตั ิ หรื อ ต้องการ
คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรื อสอบถาม
ได้ที่คณะทางานด้านการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณา
การการศึกษาที่ ๑

จัดทาโดย
สานักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

