รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ
๒. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๓. นายกมล รอดคลาย
๔. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๕. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๖. นางปยาภรณ จันทบาล
๗. นางเบญจพร โพธิ์ปดชา
๘. นางสาวกัลยา ทารักษ
๙. นายอนันต ระงับทุกข
๑๐. นายวิวัฒน แหวนหลอ
๑๑. นายสัจจา วงศาโรจน
๑๒. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๑๓. นายสหธัญ แสงอินทร
๑๔. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๕. นางอรทัย หอมเนียม
๑๖. นายยินดี ปน แววงาม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาทีป่ ระธาน
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑ และ กทม.
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

/๑๗. นายสันทัด...

-๒๑๗. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๑๘. นางรัตนกมณ รัตนเศรษฐกุล
๑๙. นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
๒๐. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๑. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๒. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๓. นางนันทา อนะมาน
๒๔. นายประสพ กันจู
๒๕. นายวิชัย ผกผา
๒๖. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๗. นางสาวผุสดี สินสมุทร
๒๘. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๒๙. นางวิมลรัตน ตอยสําราญ
๓๐. นางจรรยา ชวนานนท
๓๑. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึง่ ที่ประชุมรับทราบและมีมติในเรื่องตาง ๆ
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) แจงวา ปลัดกระทรวง ติดราชการ และมอบใหทาํ หนาทีป่ ระธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๒
ประธาน ขอใหทุกทานไปอานเอง หากมีขอแกไขใหแจงใหฝายเลขานุการทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร.)
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร(นายบุญจันทร บัวหุง) เสนอวาสืบเนื่องจากการที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพราะถือเปนเครื่องมือและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนใหองคกรมุงไปขางหนาตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน ซึ่งในปงบประมาณ
๒๕๕๒ นี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยูกลุมกรมบริการ จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธในแผนภาคบังคับ หมวด ๓ “การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี
/ สวนไดสวนเสีย...

-๓สวนไดสวนเสีย” และแผนภาคสมัครใจ หมวด ๑ “การนําองคการ” ดังนั้นการใหความรูใ นการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการนําองคการและการใหความ
สําคัญกับผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย ซึ่งจะตองมีการกําหนดทิศทางขององคการ และเพือ่ ใหสามารถดําเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดเชิญนายพัฒนชัย
กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส มาเปนวิทยากรบรรยายฯ ใหความรูแกที่ประชุม
ปรึกษาหารือผูบ ริหารระดับสูงในครั้งนี้โดยสรุปสาระสําคัญของการบรรยายการบริหารจัดการภาครัฐไดวา การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) เปนวิถที างหนึ่งในการบริหารจัดการรวมกันระหวางผูนาํ ระดับสูงและบุคลากรทุกระดับ
โดยใชหลักของการบูรณาการรวมกัน เพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนาไปสูความเปนเลิศในทุกดาน โดยการบริหารจัดการที่
มุงเนนความสําเร็จและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
การมุงสรางผลงานที่เปนเลิศ กอใหเกิดการเรียนรู การพัฒนา และสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง โดยยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาลทีด่ ี รวมทั้งคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้ จะตองมุงหวังที่จะสรางองคกรใหมี
กระบวนการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยที่บุคลากรผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจ อัน
นําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและสามารถธํารงอยูไดอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการบรรยายตามหัวขอ ดังนี้
๑. วัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๒. ผลประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. แนวคิด การจัดการคุณภาพ
๔. ประโยชนของการนําเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เขามาประยุกตใชในการจัดการ
๕. ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๖. องคประกอบของ PMQA กับ พ.ร.ฎ. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๗. การเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๒๕๕๑ กับเกณฑคุณภาพแหงชาติ
๘. ระบบการจัดการองคกรตามแนวทางของเกณฑ PMQA ๒๕๕๑
๙. ประโยชนจาการนําเกณฑ PMQA ไปใช
๑๐. คุณลักษณะที่ดีของแนวทางตามเกณฑ PMQA และ TQA
๑๑. คานิยมหลัก แนวคิด และองคประกอบที่สําคัญของเกณฑ PMQA
๑๒. ระบบการจัดการองคกรคามแนวทางของเกณฑ PMQA ๒๕๕๑
๑๓. วิธีการอานเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๔. องคประกอบ หมวด ๑ การนําองคกร
๑๕. บทบาทและกระบวนการในการนําองคกรของผูบริหารระดับสูงในองคกร PMQA & TQM
อนึ่ง ฝายเลขานุการไดนาํ Power Point ประกอบการบรรยายขึ้น Web ของกระทรวงศึกษาธิการ แลว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

