รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๒. นายนิวัตร นาคะเวช
๓. นายวินัย รอดจาย
๔. นายสมบัติ สุวรรณพิทกั ษ
๕. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๖. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๗. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๘. นางเพ็ญญา แสงเมือง
๙. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๑๐. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๑๑. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร
๑๒. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
๑๓. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๔. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๕. นางนิตย โรจนรตั นวาณิชย
๑๖. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๗. นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
/ ๑๘. นางสาวดวงพร ...

๑๘. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๑๙. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๒๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๑. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๒. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๓. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๔. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๕. นางสาวหรรษา ทับสี
๒๖. นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
๒๗. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๘. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๙. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๐. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๓๑. นางนันทา อนะมาน
๓๒. นายประสพ กันจู
๓๓. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๔. นายพงศธร พนมสิงห
๓๕. นางจรรยา ชวนานนท
๓๖. วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอีย่ ม

-๒แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สป.
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
เลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. การแถลงขาวงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน ขอเชิญผูบริหารทุกทาน
รวมงานแถลงขาวดวย
๒. งานวันครู ประจําป ๒๕๕๓ วันเสารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ จะมีการแถลงขาวโดย สกสค. ขอเชิญผูบริหาร
ทุกทานรวมงานดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ ๒ ...

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
ผตร. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) ขอแกไขมติที่ประชุมหนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๗ จาก “ประชาคม
อาเซียน (ASIAN Community)” แกไขเปน “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เรื่อง การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายรัฐมนตรี (สคบศ.)
สคบศ. (นายปราณีต ศรีศักดา) รายงานวา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนดนั้นมีกรอบแนวคิด หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. ครูบรรจุใหม
๒. ผอ.สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษา
๓. ผอ.เขตพื้นที่ และรอง ผอ.เขตพื้นที่
๔. ศึกษานิเทศก
๑. การพัฒนาขาราชการครูบรรจุใหม มี ๒ หมวด การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ใชระยะเวลาการพัฒนา
๒ ป เสนอ ก.ค.ศ. ใหมีมติเพิ่มเติม คือ
๑.๑ มีการปฐมนิเทศ
๑.๒ มีการสัมมนา ภาคเรียนละ ๔ วัน (จัดวันหยุดราชการ) โดยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําความรู
จากการสัมมนาไปใชและรายงานผล
๑.๓ สวนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษารวมกับสถาบันอุดมศึกษา รับผิดชอบ
๑.๔ สคบศ.ควบคุมมาตรฐาน
๑.๕ ใหมีการประเมินผลขาราชการครูบรรจุใหมจากการปฐมนิเทศและการสัมมนา
๒. การพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผอ.สถานศึกษา และ รอง ผอ.สถานศึกษา
สวนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะผูอํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค (ไมนอยกวา ๑๖๒ ชม.)
สวนที่ ๒ การจัดทําและนําเสนอผลงาน (ไมนอยกวา ๑๘ ชม.)
๓. การพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผอ.สพท. มี ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ การเสริมสรางสมรรถนะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ไมนอยกวา ๔ วัน)
สวนที่ ๒ การเรียนรูในสภาพจริง (ไมนอยกวา ๗ วัน)
สวนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (ไมนอยกวา ๔วัน)
๔. การพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รอง ผอ.สพท. มี ๓ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ การบริหารเชิงบูรณาการในเขตพื้นที่การศึกษา (๙ ชม.)
หมวดที่ ๒ การเสริมสรางสมรรถนะสูการเปนผูบริหารระดับสูง (๒๑ ชม.)
หมวดที่ ๓ การฝกปฏิบัติงานหรือการเสริมประสบการณ (๓๐ ชม.)

/ เสนอใหสํานักงาน ...

-๔เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษารับผิดชอบการพัฒนา
๒. การพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศก มี ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ การเสริมสรางสมรรถนะของศึกษานิเทศก
สวนที่ ๒ การฝกประสบการณนิเทศการศึกษา
สวนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใชระยะเวลาพัฒนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
เสนอให สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นร วมกั บสถาบั นพั ฒนาครู คณาจารย และบุ คลากร
ทางการศึกษารับผิดชอบการพัฒนา
๓. การพัฒนากอนเลื่อนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ มี ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาฐานะ
ชํานาญการพิเศษ และ
สวนที่ ๒ ผลงานดานผลการสอน/การบริหาร/การนิเทศการศึกษาที่ผานการประเมินใหมีและเลื่อน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ใชระยะเวลาพัฒนาไมนอยกวา ๔ วัน
๓. การพัฒนากอนเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
สวนที่ ๑ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาฐานะ
เชี่ยวชาญ
สวนที่ ๒ ผลงานดานผลการสอน/การบริหาร/การนิเทศการศึกษาที่ผานการประเมินใหมีและเลื่อน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ใชระยะเวลาพัฒนา ไมนอยกวา ๔ วัน
ที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การกําหนดหลักสูตรควรแบงเปน ๒ กลุม
- หลักสูตรตามที่กฎหมายบังคับใหตองมีการอบรม
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
โดยทั้ง ๒ กลุมนี้ ตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย และจํานวนที่จะอบรม
๒. การจัดทําหลักสูตร ควรจัดทําใหครอบคลุมทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สพฐ., สอศ., กศน.และ สช.
เปนตน หลักสูตรที่จัดทําควรเปนหลักสูตรที่มีความตาง สวนหลักสูตรที่มีความเฉพาะควรใหหนวยงานที่เปน
เจ าของตํ าแหน งเป นผู จั ดทํ าเอง ทั้ งนี้ ควรมี การจั ดทํ าร วมกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง เมื่ อได จั ดทํ าแล วควรมี
การประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานรับทราบ
๓. การจัดทําหลักสูตรในการอบรม มีอยู ๒ มิติ
มิติที่ ๑ แบงเปน ๒ กลุมหลักสูตร
- หลักสูตรเตรียม (เตรียมผูบริหาร)ซึ่งจะตองอบรมตามที่กฎหมายกําหนด ถาไมผานการ
อบรมก็จะแตงตั้งไมได สคบศ. ไดรับมอบหมายจาก ก.ค.ศ.ใหเปนผูจัดอบรม
- หลั กสู ตรเพื่ อการพั ฒนา เห็นควรมอบองคกรหลั กดํ าเนินการเอง โดยกํ าหนดหลักสูตร
รวมกับ สคบศ.
/ มิติที่ ๒ จัดทํา...

-๕มิติที่ ๒ จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับบุคลากรของ ศธ. คือ
- หลักสูตรสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางเดียวกับมิติที่ ๑
- หลักสูตรสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีขาราชการอยู ๒
ประเภท ถาเปนตําแหนงทางบริหาร สํานักงาน ก.พ. เปนผูรับผิดชอบ ศธ. ไมสามารถเขาไปดําเนินการได สวน
ดานการพัฒนา สํานักงาน ก.พ. ไดมอบอํานาจใหแตละกระทรวงไปวิเคราะหและดําเนินการเอง
๓. การจัดทําหลักสูตรควรใชชื่อใหสื่อความหมายไดเขาใจทั่วกัน เชน หลักสูตร น.บ.ส.
๔. การนําเสนอควรจัดทําให สั้น กระชับ เขาใจงาย
๕. ปศธ. ขอให สคบศ. จัดประชุมที่ สคบศ. ประมาณ ๒ วัน ในสัปดาหหนา โดยเชิญผูบริหารและคณะ
ไดแก ปศธ., รองฯปศธ., ผตร., กคศ., กศน. และสช. เพื่อทําความเขาใจใหตรงกันในสวนของ สป. แลวมานําเสนอ
ที่ประชุมปรึกษาหารือครั้งตอไป
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. มอบ สคบศ. ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
¾ รักษาการในตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
(นายศั ก ดิ์ ชั ย ทวี ศั ก ดิ์ ) รายงานเรื่ อ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง ฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ บริษัททริส
และ ก.พ.ร. ไดมาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
ซึ่งทา นปลัดกระทรวงศึกษาธิ ก าร เปนประธานการประชุมเพื่อประเมิ น ผล ฯ ซึ่ งสํ า นัก งานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีตัวชี้วัดตามคํารับรองในมิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน ๑๕ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒ มิติด านคุณภาพการให บริ การ มีจํานวน ๔ ตัวชี้วั ด มิติที่ ๓ มิติด านประสิทธิภาพของการปฏิบั ติ
ราชการ มี จํ า นวน ๖ ตั ว ชี้วั ด และมิ ติ ที่ ๔ มิ ติ ด า นการพั ฒ นาองค ก ร จํ า นวน ๑ ตั ว ชี้ วั ด โดยที่ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดประเมินตนเองไวที่ ๓.๘๖๗๗ คะแนน และจะตองรอผลคะแนนจากการตรวจ
ประเมินของบริษัททริสวา คะแนนจะไดเทาที่ประเมินตนเองไวหรือไม
ที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
จากการประเมินครั้งนี้พบวา ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเตรียมหลักฐานเพื่อการประเมิน
ไมเปนไป
ตามแนวทางที่กําหนดไวในคูมือ และการตรวจประเมินตามคํารับรองของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ควรแยกวันประเมินเพื่อลดความวุนวายและการรอคอย และมีขอเสนอแนะวา กพร.สป. สงคูมือ
การประเมินตามคํารับรองไปใหทุกสํานักเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงาน/การประเมิน รวมทั้งแจกใหผูเขา
ประชุมทุกคนในการประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด, ผูบริหารสํานักควรกระตุนใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดศึกษา
รายละเอียดในคูมืออยางถองแท และประสานสํานักงาน ก.พ.ร. ขอแยกวันประเมินตัวชี้วัดระดับกระทรวงออก
จาก สป.
/ สําหรับคํารับรอง...

-๖สําหรับคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ นั้น ไดดําเนินการโดย จัดประชุม
เตรียมขอมูลการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ และจัดประชุมเจรจาความเหมาะสม
ของตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย น้ํ า หนั ก และเกณฑ ก ารให ค ะแนนตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ๔ องคกรหลัก ระหวางคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหนาสวนราชการ ๕ องกรหลักเมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขณะนี้ไดจัดทําเอกสารสรุปวิเคราะหผลการประชุม ประสานงานกับเจาหนาที่บริษัทท
ริส เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกัน และจัดทําเปนเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓ ขณะนี้รอหนังสือจากสํานักงาน ก.พ.ร. และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (สอ.)
ผชช. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล (นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี) ไดให นางสาววันเพ็ญ ถิ่นรัศมี
รายงานวา ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของสํานักอํานวยการ สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มี
ดังนี้
วิสัยทัศน “เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการและประสานงานตามหลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
- พัฒนาการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ
- พัฒนาคุณภาพการใหบริการและประสานงานใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- เรงรัด พัฒนาองคกร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
- ใชเทคโนโลยีเปนกลไกในการบริหารจัดการ
- พัฒนาคุณภาพการใหบริการและประสานงาน
- สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบงานและบุคลากร ใหมีศักยภาพนําไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู
เปาประสงค
- มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการและประสานงาน
- มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ขาราชการมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
คานิยม คือ คานิยม Teamwins ของ สป.
/ ภารกิจหนาที่ ...

-๗ภารกิจหนาที่ตามกฎหมายของสํานักอํานวยการ สป.
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้ง
การจัดระบบการอํานวยการและการประสานราชการของผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและสินทรัพย
ของกระทรวง และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ประชาสัมพัน ธและเผยแพร การปฏิ บัติราชการของกระทรวงและสํานั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเปนงานที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. พัฒนาการใหบริการประชาชนใหเปนศูนยกลางการใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการ
๖. ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอ.สป. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองใน
๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล(น้ําหนักรวมรอยละ ๔๕) มี ๗ ตัวชี้วัด ผลลัพธได ๕ คะแนน ๖
ตัวชี้วัด ๓ คะแนน ๑ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ(น้ําหนักรวมรอยละ ๑๕) มี ๓ ตัวชี้วัด ผลลัพธได ๕
คะแนน ๒ ตัวชี้วดั ๔.๖๘ คะแนน ๑ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ(น้ําหนักรวมรอยละ ๒๐) มี ๔ ตัวชี้วัด
ผลลัพธได ๕ คะแนนทุกตัวชี้วัด
มิติที่ ๔ ดานพัฒนาองคกร (น้ําหนักรวมรอยละ ๒๐) มี ๑ ตัวชี้วัด ผลลัพธได ๔.๘๔ คะแนน
ในรอบป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สอ.สป. ได รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ า ย จํ า นวน
๑๗๐,๑๕๘,๔๐๐ บาท แบงเปนดังนี้
- เงินเดือนและคาจางประจํา ๘๖,๔๑๑,๔๐๐ บาท
- คาตอบแทนพนักงานราชการ ๙๒๖,๕๐๐ บาท
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ ๓๕,๕๐๖,๖๐๐ บาท
- คาสาธารณูปโภค ๑๑,๗๙๕,๐๐๐ บาท
- งบลงทุน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- งบเงินอุดหนุน ๒๘,๙๑๘,๙๐๐ บาท
สอ.สป. มีภารกิจที่จะตองดําเนินการในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เปนเจาภาพหลักจํานวน ๓ กลยุทธ รวม ๒๒ โครงการ ไดแก
กลยุ ท ธ ที่ ๑ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
จํานวน ๙ โครงการ
กลยุทธที่ ๖ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย จํานวน ๑ โครงการ

-๘กลยุทธที่ ๙ เพิ่มศักยภาพและความกาวหนาของขาราชการครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน ๑๒ โครงการ
๒. ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
แผนงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ๒ แผน รวม ๗ กิจกรรม ดังนี้
แผนที่ ๑ แผนพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลระดับกรมและระดับสํานัก(หมวด
๕) ๔ กิจกรรม
แผนที่ ๒
แผนสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการที่สรางคุณคา และกระบวนการ
สนับสนุน ระดับสํานัก(หมวด ๖) ๓ กิจกรรม
๓. ภารกิจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใน ๔ มิติ ไดแก
มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผล ๗ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ ๒ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ๓ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคกร ๑ ตัวชี้วัด
ที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
สอ.สป.ควรจัดพัฒนาบุคลากรในดานการนําเสนอขอมูล (Presentation)
มิติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. รับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวธัญญธร ออนดีกุล
วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

