รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ
๒. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๓. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๔. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๖. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๗. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๘. นางปยาภรณ จันทบาล
๙. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๐. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
นายอนันต ระงับทุกข
นายประเสริฐ งามพันธุ
นายวัชรินทร จําป

๑๕. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๖. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๗. นายปราณีต ศรีศักดา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาทีป่ ระธาน
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการ กทม.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
/๑๘. นายศุภกร...

-๒๑๘. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๙. นางยุวดี ภูริโภไคย
๒๐. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๒๑. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๒. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๓. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๔. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๕. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๖. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๒๗. นางนันทา อนะมาน
๒๘. นายประสพ กันจู
๒๙. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๐. นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ
๓๑. นางจรรยา ชวนานนท
๓๒. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนผูอํานวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากทีป่ ระชุมครั้งที่แลว
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
๓.๑ เรื่อง การรายงานผลความกาวหนา/ผลการดําเนินงานของแตละสํานัก (สกก./ตสน.ศธ. และ ตสน.สป.)
๑. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ สกก.สป.
¾ ผอ.สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) รายงานวา
วิสัยทัศน สกก. (Vision) : เปนองคกรที่มุงสงเสริม สนับสนุนใหเยาวชนบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนมีระเบียบวินัย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ ตนเปนที่พึงประสงคของสังคมและประเทศชาติ
/วิสัยทัศน....

-๓พันธกิจ ( Mission )
๑. พัฒนาเยาวชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกระบวนการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และการสงเสริมคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๒. พัฒนาการบริหารงานและบุคลากรขององคกรใหปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คานิยมรวม : SPIRIT
สกก. ไดรบั งบประมาณป ๒๕๕๒ จํานวน ๑๙๖,๑๓๖,๒๐๐ บาท ใชไปทั้งสิ้น จํานวน ๑๖๘,๐๗๕,๙๓๒ บาท
คิดเปนรอยละ ๘๕.๖๙
โครงการสําคัญที่ดําเนินการแลว
- งานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ
- โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘ ระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๐ เมษยน ๒๕๕๒
ณ คายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
- โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแหงชาติ
โครงการสําคัญที่อยูระหวางการดําเนินงาน
- โครงงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ๑๐๐ โครงงาน
- โครงงานกิจกรรมยุวกาชาด ๑๐๐ โครงงาน
- โครงการปลูกไมใหญถวายในหลวง ณ ศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน
(ศพลย.) อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี
- โครงการชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาด ตานยาเสพติดตามนโยบาย ๓ D ของ รมว.ศธ.
- การจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน (ศพลย.) อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี
- ศูนยเสมารักษกระทรวงศึกษาธิการ และศูนยเสมารักษประจํา สบย.ที่ ๑ – ๑๒
ปญหาและอุปสรรค : ปญหาดานบุคลากร
- การขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงของเจาหนาที่บริหารการศึกษา
- การจัดตั้งศูนยเสมารักษประจํา สบย.ที่ ๑ – ๑๒
ขอเสนอแนะ
 ประธานฯ ถามวา วิสัยทัศน รวม “ครู” อยูดวยหรือไม
¾ ผอ.สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) วิสัยทัศนครอบคลุม “ครู” แลว ในคําวา “บุคลากรทางการศึกษา”
¾ เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายประเสริฐ งามพันธุ) ขอทราบวา ศูนยเสมารักษที่อยูกับ สบย.ตาง ๆ มีการ
บริหารงานบุคคลอยางไร
¾ ผอ.สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) ชี้แจงวา มีอัตรากําลังที่เปนขาราชการจาก สกก. ปฏิบัติหนาที่
ในแตละ สบย. จํานวน ๓ อัตรา และการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ ผอ.สบย. ทั้ง ๑๒ สํานัก
/หน.ผตร.ศธ......

-๔¾หน.ผตร.ศธ. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย) สกก. จะตองทํารายละเอียดใหชัดเจน เชน โครงสราง ภารกิจ
 ประธานฯ ฝาก สกก. ทํา Workshop กับ สบย. ทัง้ ๑๒ แหง เรื่อง การบริหารงานบุคคล
การจัดองคกรและภารกิจ ซึง่ จะแบงภารกิจของ สกก. ออกเปน ๓ เรือ่ งใหญ คือ
- ภารกิจหลักที่ สกก. ตองดําเนินการเอง
- ภารกิจรองที่ตองดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น
- งานนโยบายพิเศษ กําหนดกรอบแลวใหหนวยงานอืน่ ปฏิบตั ิ
ที่นาเปนหวงคืองานของ สกก. ขณะนี้ไมเชื่อมโยงกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ขอให สกก.แกไขดวย เพราะงาน
ลูกเสือที่ไมอยูในสถานศึกษาไปอยูกบั สํานักงานลูกเสือแหงชาติแลว
¾ผตร.ศธ. (นายชูชาติ ทรัพยมาก) การเอาเจาหนาที่ของ สกก. ไปฝากไวที่ สบย. เมื่อเปนงานฝาก สบย.
คงปลอยใหเจาหนาที่ของ สกก. ทําเอง เมื่อมีอัตรากําลังเพียง ๓ อัตรา การไปปฏิบัติหนาที่จังหวัดอื่นคงไมได
เสนอวามอบภารกิจนี้ให สบย. แลวโอนอัตรากําลังไปสังกัด สบย. และ สกก. เปนผูประสานงาน
¾ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) เสนอวา สกก. มี ๒ เรื่อง คือ
- เรื่องงาน สกก. จะมีพรบ.คุมครองเด็ก ซึ่งเปนจุดแข็ง ควรจะคงอยู เมื่อจะเอาไปไวที่ สบย.ซึ่งเปน
สป.ดวยกันในหลักการเห็นดวย งานฝกอบรมที่ สบย. ปจจุบันไมมีแลว แต สกก. ก็โอนเงินไปให สบย. จัดชุมนุม
ลูกเสือ ยุวกาชาด นาจะเขียนเปนงานของ สบย.ไดเลย
- เรื่องคน เดิมมาจากกรมพลศึกษา เปนขาราชการสวนกลางที่ไปปฏิบตั ิหนาที่อยูในภูมิภาค
ตําแหนง คศ. สวนตําแหนงนั้นถาตําแหนงขาราชการพลเรือนใน สกก. เกษียณ ก็สามารถเปลีย่ นเขามาได แต
โอนไมได สํานักงาน ก.พ.ไมใหเพราะเปนการเพิ่มอัตรา ดังนั้น เมื่ออยูที่ สกก.หรือ สบย.แลวมีตําแหนงวางก็
สามารถเขาสูก ระบวนการเปลี่ยนมาเปนขาราชการพลเรือนได เรื่องงบประมาณก็ไมมีปญหา
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
¾ หน.ตสน.ศธ. (นางนันทา อนะมาน) รายงานสรุปผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ก. การตรวจสอบและติดตามประเมินผล จํานวน ๔ โครงการ
๑. โครงการสอบทานการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
๒. โครงการสอบทานผลการดําเนินงานดานการบริหารพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. โครงการติดตามผลการดําเนินงาน ตามขอเสนอแนะในรายงานผลการสอบทานการดําเนินงานการ
บริหารจัดการรถราชการ และรถที่เชาใชในราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
๔. โครงการติดตามผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะในรายงานผลการสอบทาน การดําเนินงานการใชจาย
เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน ศธ. และบุคลากรของ ตสน.ศธ. จํานวน ๔ โครงการ
/ค.สนับสนุนการ...

-๕ค. สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธิการ
ผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน แบงออกเปน ๒ กรณี คือ
(๑) การสอบทานกรณีปกติ เชน การตรวจราชการ รวมถึงการตรวจแผนงาน/โครงการดานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ดานรายงานการเงิน
(๒) การสอบทานกรณีพิเศษ ใหอยูในดุลยพินิจของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง โดยพิจารณาสอบทาน
โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือตามภารกิจสําคัญของกระทรวง
ดานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบทาน พบวา โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผานระบบสารสนเทศ ผลการประเมินอยูในระดับเรงรัดจัดการ
คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตวา โครงการที่มีความเสี่ยงระดับเรงรัดการจัดการ ควรมีการวางแผน
การตรวจติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด
ดานการตรวจสอบภายใน แบงออกเปน ๒ เรื่อง คือ แผนและผลการตรวจสอบภายใน
ดานการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
จากการพิจารณาการรายงานในรอบ ๖ เดือน ปรากฏขอคนพบ ดังนี้
๑. ความสมบูรณของการรายงาน ตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๑๓๒ ตัว ไมมีขอมูลรายงาน (n/a) จํานวน ๘๑ ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ ๖๑.๓๖ ของตัวชี้วัดทั้งหมด เนื่องจากตัวชี้วดั บางตัวไมสามารถรายงานผลการปฏิบัตงิ านในรอบ ๖ เดือนได
๒. ขอสังเกตรายละเอียดตัวชี้วัด
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง ซึ่งเปนตัวชี้วัดรวมของ ๕ หนวยงานหลัก ประกอบดวย ๑๕ ตัวชี้วัดยอย สวนใหญเปน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการศึกษาใหกบั ประชากรตามกลุมอายุหรือระดับการศึกษา
(๑) การรายงานผลการดําเนินงาน พบวา รอยละ ๗๓.๓๓ ของตัวชี้วัดทั้งหมด ทีย่ ังไมสามารถรายงาน
ผลการดําเนินงานได เนื่องจากตองคอยขอมูล
(๒) การกําหนดคาเปาหมาย อัตราการเขาเรียนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา ไม
สอดคลองกับผลการดําเนินงาน คือ คาเปาหมายพิจารณาจากอัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrolment Ratio) แต
การรายงานพิจารณาจากอัตราการเขาเรียนประมาณการ (Gross Enrolment Ratio) ทําใหผลการดําเนินงานสูงกวา
ความเปนจริง
มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๘ รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน ยังไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานได เนื่องจากทิศทางการเรงรัดยังไมชัดเจน
คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตดังนี้
๑. การพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รวมทั้งการลงนามในคํารับรองปฏิบัติราชการ ควร
ดําเนินการใหเหมาะสมและสอดคลองกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๒. การคํานวณตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราการเขาเรียนในแตละระดับชั้น ควรพิจารณาจากอัตราการ
เขาเรียนสุทธิ (Net Enrolment Ratio)
/๓. การรายงาน....

-๖๓. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรมีคําอธิบายถึงวิธีการหรือแนวทางการดําเนินงานในการ
ผลักดันใหประสบความสําเร็จตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัว
ขอเสนอแนะ
¾หน.ผตร.ศธ. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ
ผลการประเมินอยูในระดับเรงรัดจัดการ ดูเสมือนให ผตร. มีการวางแผนการตรวจอยางใกลชิด ค.ต.ป.
เสนอแนะทีต่ ัวโครงการดวยหรือไม เพราะการตรวจที่ผานมาพบวาโครงการนี้ดาํ เนินการลาชา เนื่องจากหนวย
ที่รับการตรวจยังเลือกโรงเรียนไมได
 ประธานฯ ควรมีการรายงาน ๒ ทาง เพื่อใหทราบผลทั้งผูตรวจและหนวยที่รับการตรวจ
¾ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) เสนอวา เรื่องการรายงานการสอบทานไปยังหนวยรับตรวจหลังจาก
เรื่องนั้นสรุปหรือดําเนินการจนจบกระบวนการแลว ทําใหเกิดการเขาใจผิดพลาดและในบางครั้งก็เปนเรื่องทาง
เทคนิคที่ละเอียดออนในกระบวนการดําเนินงานหรือขอจํากัด ถาสามารถคุยกันไดจะมีประโยชนอยางยิ่งโดยเฉพาะ
โครงการใหญ
¾ หน.ตสน.ศธ. (นางนันทา อนะมาน) กอนที่จะสงรายงานไปใหหนวยรับตรวจทาง ตสน.ศธ. จะสงราง
รายงานไปใหดูกอน ถาหนวยรับตรวจไมเห็นดวยจะแกไขอยางไร ก็สามารถแกไขได แตในทางปฏิบัติจริงหนวย
รับตรวจมักไมแกไข แนวความคิดใหมจะใชบุคลากรของ ตสน.ศธ. ไปประสานงานตรง ๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
¾ หน.ตสน.สป. (นายประสพ กันจู) รายงานวา แผนการตรวจสอบประจําป ๒๕๕๒ มี ๓ เรื่องคือ
๑. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ขอตรวจพบ คือ
- การจัดวางระบบการควบคุมภายในยังไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
- การจัดทํารายงานการประเมินไมเปนไปตามขั้นตอนทีถ่ ูกตอง
แนวทางแกไข : สํานักอํานวยการจะจัดอบรมใหความรูในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๒
๒. โครงการตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงินการคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน
ผลการตรวจสอบสรุปขอตรวจพบไดดังนี้
การปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS บางหนวยงานไมปฏิบัตติ ามที่กระทรวงการคลังกําหนด
- ไมมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบตั งิ าน ในระบบ GFMIS
- รายการเงินนอกงบประมาณเจาหนาทีไ่ มไดนําเขาระบบ GFMIS
- ไมจดั ทําทะเบียนตางๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
- ไมมีการสอบทานรายการในระบบ GFMIS
แนวทางแกไข
จัดอบรมใหความรูแกหัวหนากลุมงาน/ผูป ฏิบัติงาน เกีย่ วกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
การสอบทานรายการ และการจัดเก็บเอกสาร
/๓. โครงการ....

-๗๓. โครงการตรวจสอบการดําเนินงาน ๓ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ
- โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อคูม ือการเรียนการสอน
และฝกอบรม
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครู (GIS)
- ติดตามผลโครงการสอบทานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ผานเครือขายคอมพิวเตอร (GURU Online)
ขอเสนอแนะ
¾ผตร. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) การเลือกโครงการตรวจสอบ มีหลักเกณฑอยางไร
¾ หน.ตสน.สป. (นายประสพ กันจู) เลือกโครงการใหญ และใชงบประมาณมากมาตรวจสอบ
¾ เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายประเสริฐ งามพันธุ) ถามวา ก.ค.ศ. มีหนวยตรวจสอบภายใน และทํางานรวมกับ
ตสน.สป.อยูแลว ดังนั้นเมื่อมีการตรวจสอบแลวขอให ตสน. สป. แจงผลการตรวจให ก.ค.ศ.ทราบดวย
¾ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) จากรายงานของ ตสน.สป. เรื่อง GFMIS เปนงานของ สบย.ที่ ๑๒ ไมใช
เปน GFMIS ของ สอ. และเวลารายงานคงไมตองผาน สอ. ขอใหรายงานตรงกับทานปลัดกระทรวง
 ประธานฯ เรื่องการแกไข การประเมินระบบควบคุมภายในที่จะจัดอบรมใหความรู ตสน.สป.
นาจะเปนผูด ําเนินการจัดโดยประสานงานกับ สอ.
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (สกพ.)
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) รายงานการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี
ตัวชี้วัดและเปาหมาย
๑. รอยละของจํานวนผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี
(รอยละ ๘๐)
๒. รอยละของจํานวนครู อาจารย และบุคลากรทาง การศึกษา มีองคความรูและการปฏิบัตติ ามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี (รอยละ ๘๐)
๓. รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตตามเกณฑคุณภาพระดับ
๓ ดี (รอยละ ๑๐๐)
๔. รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ ๓ ดี (รอยละ ๘๐)
๕. รอยละของจํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีม่ ีระบบบริหารจัดการความรู และใหการสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานศึกษาจนผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี (รอยละ ๘๐)
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) ประกอบดวย
๑. การบริหารจัดการ เชนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนรู จัดกิจกรรม การพัฒนาครู
ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา การมีสวนรวมกับทุกฝาย การกํากับ ติดตาม
๒. ผลที่เกิดกับผูเรียน เชนดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม ความเปนไทย ดานหางไกลยาเสพติด
/ตัวบงชี้...

-๘ตัวบงชี้
๑. การบริหารจัดการ
- การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตัวบงชี้ คือ มีการกําหนดนโยบาย มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
มีการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
- การจัดการเรียนรู จัดกิจกรรม ตัวบงชี้คอื มีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการเพื่อพัฒนา
ผูเรียน มีโครงสรางสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมทั้ง ๓ ดาน
มีการนําเทคโนโลยีและสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
- การพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตัวบงชี้คือมีการใหความรูความเขาใจและ
มีสวนรวมวางแผนพัฒนากําหนดสถานศึกษา มีความเขาใจนโยบายและนําสูการปฏิบัตไิ ด มีคุณธรรมจริยธรรม
อุทิศตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การมีสวนรวมกับทุกฝาย ตัวบงชี้คือ มีการสรางและพัฒนาเครือขายภายในและภายนอกภาคี
เครือขายมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีระบบการเฝาระวัง ดูแลชวยเหลือ วิธีการรับขอมูลขาวสาร
- การกํากับ ติดตาม ตัวบงชี้คือ มีระบบ กลไก แผนกํากับติดตามประเมินผลชัดเจน มีรายงานผล
การติดตามประเมินผล มีการนําผลไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา
๒. ผลที่เกิดกับผูเรียน
- ดานประชาธิปไตย ตัวบงชี้คือมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกตอง รูจักสิทธิหนาที่
ตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพผูอื่น มีจติ สํานึก ตระหนัก ปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
รังเกียจการทุจริต มีการจัดกิจกรรมกลุม ชุมนุม ชมรม องคกรนักศึกษาและจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
รวมกับชุมชน
- ดานคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย ตัวบงชี้คือ มีวนิ ัย ประหยัด กตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต
ปฏิบัตติ นเปนประโยชนตอสวนรวม มีความรูความเขาใจ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่น และของไทย
รูจักตนเอง เห็นคุณคาตนเองและผูอื่น มีพฤติกรรมสรางสรรค ปรับตนในสังคมอยางมีความสุข
- ดานหางไกลยาเสพติด ตัวบงชี้คือมีความรู ตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สิ่งมอมเมา บุหรี่และสุรา
มีสวนรวมจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาและชุมชนเพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดมี พฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดนอยลง
มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัย และเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) แบงเปน ๒ ระดับ
๑. ประเมินภาพรวมของสถานศึกษา มี ๒ ดาน
- ดานการบริหารจัดการ
- ดานผลที่เกิดกับผูเรียน
มีเกณฑวดั ผลการประเมิน ๒ ระดับ - นาพอใจ
- ไมนา พอใจ
๒. ประเมินเชิงลึกทั้ง ๒ ดาน เพื่อยกยองเปนแบบอยาง
มีเกณฑวัดผลการประเมิน ๓ ระดับ - เหรียญทอง (ดีเดน) ๓ D
- เหรียญเงิน (ดีมาก) ๒ D
- เหรียญทองแดง (ดี) ๑ D
/การกําหนด...

-๙การกําหนดโครงการ/กิจกรรม และหนวยงานที่รับผิดชอบ
๑. การประกวด กิจกรรมประกอบดวย ตราสัญลักษณสถานศึกษา ๓ ดี (D) บทความ เรียงความ
- สพฐ. เปนหนวยงานหลักและมีองคกร/หนวยงานที่มีสถานศึกษารวมดําเนินการ
- สอ. รับผิดชอบประชาสัมพันธการประกวดตราสัญลักษณ /บทความและเรียงความ
๒. การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมประกอบดวย จัดทําแผนการสอน/ แผนกิจกรรม บูรณาการใน
หลักสูตรวิชาตางๆ ทุกระดับ สงเสริมการใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น สงเสริมครูพระ/ ผูทรงคุณวุฒทิ างศาสนา สราง
แหลงเรียนรูรวมกันในชุมชน
- สพฐ. เปนหนวยงานหลักและมีองคกร/หนวยงานที่มีสถานศึกษารวมดําเนินการ
- สช. กศน.เปนหนวยงานรวมดําเนินการ
๓. กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมประกอบดวย สรางตนแบบสถานศึกษา ๓ ดี จัดหองสมุด ๓ ดี (D)
นิทรรศการทางวิชาการ จัดบอรด/ นิทรรศการความรู สงเสริมการเรียนรูในชุมชน
- สพฐ. เปนหนวยงานหลักและมีองคกร/หนวยงานที่มีสถานศึกษารวมดําเนินการ
๔. การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
- สพฐ. เปนหนวยงานหลักและมีองคกร/หนวยงานที่มีสถานศึกษารวมดําเนินการ
- สคบศ. เปนหนวยงานรวมดําเนินการ
๕. การพัฒนาสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี
- สป.(ศทก.) เปนหนวยงานหลักและมีองคกร/หนวยงานที่มีสถานศึกษารวมดําเนินการ
๖. การประชาสัมพันธ กิจกรรมประกอบดวย จัดมหกรรมสถานศึกษา ๓ ดี เผยแพรผลงานทางเว็บไซต
จัดทําจุลสาร/วารสารนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี แผนพับ สติกเกอร แบนเนอร เข็มกลัด ธง ปายประกาศหนา
สถานศึกษา
- สอศ. รับผิดชอบดานสื่อประชาสัมพันธ และมีองคกร/หนวยงานที่มีสถานศึกษารวมดําเนินการ
- สป. (สอ. /ศทก.) เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดานงานแสดงผลงาน การเผยแพรทางเว็บไซต
และวารสาร
- สอ. รับผิดชอบประชาสัมพันธการจัดมหกรรม และแสดงผลงาน ๓ ดี
๗. การติดตามประเมินผล กิจกรรมประกอบดวย
- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ในแตละระดับ
- จัดทําแผนการตรวจติดตามประเมินผล
- ออกตรวจติดตามประเมินผล
- รายงานผลการตรวจติดตาม
- สกศ. และองคกร/หนวยงานที่มีสถานศึกษาเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดานการตรวจประเมินผล
- สป. เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดานการตรวจนโยบาย (สตผ. สบย.๑-๑๒)
ขอเสนอแนะ
 ประธานฯ กิจกรรมกับการมอบหมายงานที่นาํ เสนอสามารถแกไขไดหรือไม
/ผอ.สกพ....

- ๑๐ ¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) ในสวนของหนวยงานที่รับผิดชอบระดับกระทรวงนั้นเปนมติ
ของคณะทํางานระดับกระทรวงแลว สวนของ สป. ขอใหพิจารณาชวยกันรับผิดชอบ จากขอเสนอในที่ประชุม
องคกรหลัก ถาจะใหนักเรียน นักศึกษา เขามามีสวนรวมและเรียนรูไปพรอมกับสถานศึกษา จึงใหเขามารวม
ประกวดเว็บไซต เกี่ยวกับ ๓D และรวมจัดทําระบบ e-Learning เพื่อเขาประกวด จะขอให ศทก. เปนผูด ูแล
และเรื่องการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซต ขอให ศทก. ชวยดูแลดวย ซึ่งตรงนี้ ศทก. จะเปนหนวยงานหลัก
ของกระทรวง ขณะเดียวกันถา ศทก. มีงานใดที่รบั ผิดชอบ/ดําเนินการ อยูแลวตรงกับนโยบาย ๓ D ก็สามารถ
นํามาเปนงานของกระทรวงได
¾หน.ผตร.ศธ. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย) การติดตามประเมินผล มอบ สป. เปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบดานการตรวจนโยบาย และให สกศ.และองคกรหรือหนวยงานที่มีสถานศึกษาเปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบดานการตรวจประเมินผล นาจะให สกศ.และองคกรหรือหนวยงานที่มสี ถานศึกษาเปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบดานการติดตามประเมินผล
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) สกศ. และองคกรหรือหนวยงานที่มีสถานศึกษาเปนหนวยงาน
หลักรับผิดชอบดานการติดตามประเมินผลของสถานศึกษา
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) สวนที่มอบใหหนวยงานในสังกัด สป. (สอ.) รับผิดชอบเรื่องการ
ประกวดตราสัญลักษณ บทความ เรียงความ สอ. เปนหนวยงานหลักหรือรวมดําเนินการ
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) สพฐ. จะเปนหนวยงานหลักดําเนินการเรื่องประกวดตรา
สัญลักษณ บทความ เรียงความ แต สพฐ. จะตั้ง สป. เปนคณะกรรมการดําเนินงานดวย จึงขอให สอ. เปน
กรรมการรวมและประสานงานกับหนวยงานใน สป. รวมทั้ง กศน. สช. สคบศ. และ ศทก. ดวย
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ตามภารกิจของ สอ. ไมมีเรื่องการแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ
มีแตเรื่องการประชาสัมพันธ การเผยแพร สกพ. เคยจัดการแสดงผลงานมาแลวนาจะเปนเจาภาพหลัก โดยที่
สอ. เปนผูรวมดําเนินการ
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) กิจกรรมที่มอบหมายนั้นถาเปนกิจกรรมใหญสามารถ Outsource ไดหรือไม
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) ถาเปนกิจกรรมใหญหรือทําใหมีความสมบูรณ Outsource ได
¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) ขอให สกพ. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการที่สมบูรณชัดเจน ตัง้ แต
ตนจนจบ เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดได
 ประธานฯ วันนี้ สกพ. นํางานที่เปนเบือ้ งตนมานําเสนอเพื่อฟงความคิดเห็น และจัดทําตุกตามอบงาน
ใหหนวยงาน ทั้งนี้หนวยงานหลักตองสรุป กอนวาจะดําเนินการอยางไร แลวคงตองมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ ผูจดรายงานการประชุม
นายเบญจรงค ศรีเนตร ผูต รวจรายงานการประชุม

