รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๒. นายวินัย รอดจาย
๓. นายสมบัติ สุวรรณพิทกั ษ
๔. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๕. นายนพพร สุวรรณรุจิ
๖. นายพันธุศ ักดิ์ โรจนากาศ
๗. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๘. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
๙. นางเบญจพร โพธิป์ ดชา
๑๐. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร
๑๑. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๒. นายวัชรินทร จําป
๑๓. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๔. นางนิตย โรจนรตั นวาณิชย
๑๕. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๑๖. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๗. นายปราณีต ศรีศักดา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการ กทม.
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
/๑๘. นายศุภกร ...

-๒๑๘. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๙. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๐. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๑. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๒. นายปญญา ประเสริฐศรี
๒๓. นางสาววีนา บุญศักดิ์
๒๔. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๒๕. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๒๖. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๗. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๘. นางสาววันรวี จุลเสน
๒๙. นายประสพ กันจู
๓๐. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๑. นายพงศธร พนมสิงห
๓๒. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๓๓. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๔. นางจรรยา ชวนานนท
๓๕. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องเรียนฟรี ๑๕ ป ตามที่ รมว.สั่งการใหตดิ ตาม มอบผูต รวจติดตามและรายงาน รมว.ศธ.
โดยสรุปปญหา อุปสรรคพรอมทั้งเสนอแนวคิด
๑.๒ เรื่องการสอบบรรจุครู การออกกฎเกณฑครูผูชวย ขอให ก.ค.ศ. ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นและดูแล
เรื่องการแจงเวียนหนังสือเมื่อแจงหนวยงานตาง ๆ แลวขอใหสําเนาแจง ผตร.ศธ. ทราบดวย
ควรตั้งแตงผูป ระสานงานระหวาง ผตร. กับ สช./ กศน./สอศ. และ สพฐ. เพื่อ ผตร. จะไดมีขอมูลไว
ใชเวลาออกตรวจ เชน นโยบายโรงเรียนดีประจําตําบล เปนตน
๑.๓ การชี้แจงงบประมาณป ๒๕๕๔ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ชี้แจงวา งบประมาณป ๒๕๕๔
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการจะเขาประมาณวันที่ ๑๓-๑๔ ก.ค. ๕๓
ขอใหเตรียมการในทุกประเด็น/โครงการที่ของบประมาณซึ่ง จะมีการซักซอมความเขาใจในบทบาทของผูชี้แจง
ปศธ. มอบ สนย. นัดประชุมซักซอมความเขาใจเพื่อเตรียมชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณ ระหวาง
วันที่ ๘-๑๐ ก.ค. ๕๓ และขอให หน.ผตร.ศธ. เขาประชุมดวย
/เรื่องระยะ...

-๓เรื่องระยะเวลาการแปรญัติ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ชี้แจงวาการแปรญัตติเปนเรื่องขอตั้ง
งบประมาณไปแลวไดรับไมเต็มจํานวน หรือไมไดรบั จึงจะมีสิทธิขอแปรญัตติ
๔. เรื่องการเรงรัดงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เปนงบประมาณรายจายประจําป ขอใหใชจายตาม
เหตุผลที่จําเปน งานใดทีไ่ มจําเปนก็ใหชะลอไวกอน โดยไมจาํ เปนตองรีบใชใหหมดในชวงปลายปงบประมาณ
ขอใหใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและในชวงที่งบประมาณผานสภาแลว จะเชิญ ผอ.สํานัก และ ผตร. ไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหแตละสํานักสรุปงานที่ผานมาและที่เหลืออีก ๓ เดือน
วาทําอะไรบาง เพื่อเปนกรอบในการทํางาน โดยมี สนย. เปนเจาภาพ
การจัดทําโครงการมี ๓ ระดับ
- โครงการจําเปนตองทํา
- โครงการทีต่ องทํา ทําแลวดีมีประโยชน
- โครงการอาจจะทําก็ได
โครงการที่ยังไมไดอนุมัติกอน วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๓ ไมควรดําเนินการในปนี้ ขอใหดําเนินการใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ทั้ง สป. /กศน. /ก.ค.ศ. และ สช. ดวย
- โครงการกระตุนเศรษฐกิจ (SP2) ทั้ง ๔ หนวย ไดแก สป. /กศน. /สช. และ ก.ค.ศ. ทําอะไรไป
แลวอยางไร
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ของ สป. สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานวา
กําหนดเปาหมายการเบิกจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ภาพรวมทุกงบรายจาย
ไตรมาสที่ ๓ เปาหมายการเบิกจายสะสม รอยละ ๖๘.๐๐
สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป พ. ศ. ๒๕๕๓ สะสมตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เบิกจายได ๒๖,๐๑๑.๘๑๘ คิดเปน รอยละ ๖๘.๒๙
สป. (เดิม) เบิกจายได ๑,๙๘๖.๙๖๑ คิดเปน รอยละ ๗๓.๒๐
กศน.
เบิกจายได ๓,๙๕๖.๙๙๒ คิดเปน รอยละ ๕๒.๖๗
กคศ.
เบิกจายได
๑๐๒.๕๑๑ คิดเปน รอยละ ๔๙.๔๐
สช.
เบิกจายได ๑๙,๙๖๕.๖๕๒ คิดเปน รอยละ ๗๒.๒๐
เบิกจายตั้งแตรอยละ ๖๐.๔๘ ขึ้นไป จํานวน ๗ หนวยงาน
เบิกจายต่ํากวารอยละ ๖๐.๔๘ ลงมา จํานวน ๑๖ หนวยงาน
/ปญหา...

-๔ปญหา / อุปสรรค
๑. อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
๒. อยูระหวางเบิกจายเงิน
๓. อยูระหวางสงมอบพัสดุ
๔. อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
๕. อยูระหวางรอลงนามในสัญญา
๖. อยูระหวางดําเนินการตามระเบียบ ฯ พัสดุ
๗. อยูระหวางขออนุมัติแบบรูป/เปลี่ยนแปลงรายการ
๘. อยูระหวางรออนุมัติขอมูลหลักผูขายจากกรมบัญชีกลาง
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอให สอ. สํารวจ วาหนวยงานใดบางที่ยังไมไดเริ่มดําเนินการ ในสวนของงบลงทุน ซึ่งตองใช
เวลาในการดําเนินการนาน เกรงวาจะดําเนินการไมทันในเดือน ก.ย. ๕๓ แลวจะกันเงินไมได
- ขอใหทุกสํานักจัดทําแผนการใชจายงบประมาณที่เหลืออีก ๓ เดือนใหมีความชัดเจนมากขึ้น และขอให
จัดประชุมเรื่องนี้ในสิ้นเดือน มิ.ย. ๕๓ ดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของ สป. ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (กพร.)
¾ หน.กพร. (นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์) รายงานวา
มิติที่ ๑ มิตดิ า นประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ไดคะแนน ๓.๕๑๐๔ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการ
กระทรวง(๓.๖๑๕๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายระดับกรม (๓.๓๔๐๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมาย แผนปฏิบตั ิราชการ /
ภารกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จ ตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔.๓๑
มิติที่ ๒ มิติดา นคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน ๔.๑๑๘๖ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลการดําเนินงาน ๗๙.๔๖
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔.๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผลการ
ดําเนินงาน ระดับ ๓.๕๖
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔.๕๕
/มิติที่ ๓...

-๕มิติที่ ๓ มิติดา นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ไดคะแนน ๓.๔๖๓๔ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๘ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ รายจายลงทุน ผลการดําเนินงาน รอยละ ๔๓.๙๗
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔.๕๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ผลการดําเนินงาน ระดับ ๓.๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ผลการดําเนินงาน ๒.๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔.๗๘
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
๑๓.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย ผลการดําเนินงาน ระดับ ๕
๑๓.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ ๕
มิติที่ ๔ มิติดา นการพัฒนาองคกร ไดคะแนน ๔.๒๓๗๓ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผลการ
ดําเนินงาน ระดับ ๔.๒๓๗๓
สรุป ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รอบ ๑๒ เดือน) ได ๓.๗๓๗๖
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอให กพร. วิเคราะหหาจุดออนในการจัดทําตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาการดําเนินการที่เหลืออีก ๓
เดือนและในปตอไป
งานมุทิตาจิต ในปนี้มีผูบริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการหลายคน การจัดงานนาจะมีการพูดคุยกัน
เพื่อแกไขปญหาในการทํางาน เชน ปญหาการเบิกจายเงินงบประมาณ กลไกในการทํางาน หรือการแกปญหา
บุคลากรไมถูกกัน ทะเลาะกัน มอบ สนย. และ กพร. ลองคิดเตรียมงาน แลวเชิญ สํานักอื่นมาชวยกัน
เรื่องการปรับปรุง ซอมแซมหอง MOC หรือบางสวนของตัวอาคารราชวัลลภ ขอใหผูรับผิดชอบระมัดระวัง
การรื้อไมออกไป ซึ่งไมเดิมเปนไมสักทอง เปนไมที่คุณคามาก ถาไมจําเปนไมควรใหชางรื้อไมออกไปมากขอใหรื้อ
เฉพาะจุดที่จําเปนจริง ๆ การซอมตองใชชางที่มีฝมือเพื่อการอนุรักษอาคารเดิม และควรปรึกษาวิศวกรดวย ขอให
สอ. ดูแลและประสานงานกับ ผตร.(นายพันธุศักดิ์ โรจนากาศ)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของสวนราชการตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.ฎ. วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (กพร.)
¾ กพร.สป. (นางสาวอาริยา เมฆาธร) รายงานวา การทบทวนบทบาทภารกิจสวนราชการเพื่อ
- ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหมีขนาดที่เหมาะสม (Rightsizing)
- ทบทวนวาภารกิจใดสมควรที่จะดําเนินการตอไปหรือยุบเลิกหรือโอนใหภาคเอกชนหรือโอนใหภาค
สวนอื่นดําเนินการแทน
- เพื่อปรับปรุงอํานาจหนาทีโ่ ครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการใหสอดคลองกันและกําหนด
ภารกิจหลักภารกิจรองใหชัดเจนในสัดสวน ๗๐ : ๓๐ หรือตามความเหมาะสมของภารกิจ
/วิธีดําเนินงาน...

-๖วิธีดําเนินงาน
- สํานักงานงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ
- สลค. ขอความเห็นจากทุกกระทรวงในการทบทวนบทบาทภารกิจสวนราชการ โดยกําหนดสัดสวน
๗๐ : ๓๐ คือ ภารกิจหลัก ๗๐ % สวนราชการดําเนินการ ภารกิจรองและภารกิจสนับสนุน ๓๐% โอนให
ภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นดําเนินการหรือจางพนักงาน/ลูกจาง ทําแทน
- รมว.ศธ. เห็นชอบตามมาตรการดังกลาว (หนังสือลับดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๒/๒๙ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๒ )
- ครม.ในการประชุม ๒๔ พ.ย. ๕๒ มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรีใหนําเรื่องดังกลาว
ไปหารือ รวมกันระหวางสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.
- ที่ประชุมรวมสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน กพร. ๘ ม.ค. ๕๓ นายกรัฐมนตรีเปนประธานที่
ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการในระยะนํารองใหเลือกภารกิจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานดําเนินการกอนและใหดาํ เนินการสํารวจใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือน
- สลค. ขอความเห็นจาก ศธ. และ รมว.ศธ. มอบ สป. เปนเจาภาพหารือองคกรหลัก สรุปไดวา
ศธ. ไมเห็นดวยในการโอนงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเอกชนดําเนินการเนื่องจาก
เปนภารกิจหลักของ ศธ. ประกอบกับมี สมศ. ดําเนินการอยูแลว
คณะรัฐมนตรียืนยันตามหลักการที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อ ๑๑ พ.ค. ๕๓ มีมติเห็นชอบมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ สวน
ราชการตามทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
เห็นชอบใหดําเนินการถายโอนภารกิจดานการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐานของสวนราชการ
ใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นรับไป ดําเนินการแทนในระยะเรงดวนจํานวน ๓๗ งาน ระยะที่ ๒ จํานวน ๕๖
งาน มีแผนดําเนินงานดังนี้
- ระยะเรงดวน (๓๗ งาน ดําเนินการเพียง ๓๕ งาน ยกเวน ๒ งานเกี่ยวกับงานวิเคราะหน้ํามัน
เชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงาน) ใหดาํ เนินการ ระหวาง มิ.ย. ๕๓ - ก.ย. ๕๔
- ระยะที่ ๒ (๕๖ งาน ) ใหดําเนินการระหวาง ต.ค. ๕๔- ก.ย. ๕๕
- ระยะที่ ๓ ใหดาํ เนินการภารกิจดานอืน่ นอกเหนือจากงานดานตรวจรับรองมาตรฐาน
มติ ครม. ๑๑ พ.ค. ๕๓ ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ สรุปไดดังนี้
ระยะที่ ๑ ระยะเรงดวน ใหกระทรวงศึกษาธิการ โอนงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหเอกชนดําเนินการ โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
- ๑๖ มิ.ย. ๕๓ คณะกรรมการ ก.พ.ร. (ซึ่งมี ดร. ไตรรงค สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน)
เชิญสวนราชการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน
- มิ.ย. ๕๓ คณะกรรมการ ก.พ.ร. หารือภาคเอกชนที่จะมารับโอนงานจากภาครัฐ
- มิ.ย. - ก.ค. ๕๓ สวนราชการจัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานเพื่อถาย โอนใหภาคเอกชน
โดยสวนราชการใหบริการคูข นานไปพลางกอน
- ก.ค. - ธ.ค. ๕๔ ทดสอบความพรอมและดําเนินการใหมีการถายโอน
- ก.ค. - ธ.ค. ๕๔ ติดตามประเมินผลเพื่อนําไปสูการโอนถายภารกิจอยางสมบูรณ
/ระยะที่ ๒...

-๗ระยะที่ ๒ เตรียมการถายโอนงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ๖ ภารกิจ ระหวาง ต.ค. ๕๔ - ก.ย. ๕๕
๑. งานรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน (สช)
๒. งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเอกชน (สช)
๓. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบ (กศน.)
๔. งานรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.)
๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)
๖. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. เสนอแนวคิดการทบทวนบทบาทภารกิจของสวนราชการ จากประสบการณที่ผานมา พบวาการ
ใหแตละสํานักวิเคราะหงานของสํานักตนเองจะไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากการวิเคราะหงานจะวิเคราะหวามีงาน
มากจะใชคนมาก ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมา ๑ คณะ ซึ่งจะตองเปนคนกลางแลวมาวิเคราะหภารกิจของแตละ
สํานัก และความซ้ําซอนของงาน หรือมีงานใหมเกิดขึ้น หรืองานที่จะตองยุบเลิก แลวเอาทั้ง ๒ กลุมมาเปรียบเทียบกัน
- การวิเคราะหตําแหนงตาม ว ๑๗ ปรับใหมีผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ขอให สอ. เรงดําเนินการดวย
- การทบทวนภารกิจในภาพรวมของ สป. อยูในระยะที่ ๒ จํานวน ๓ งาน ซึ่งเปนงานรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของ สช. และ กศน. สวนการวิเคราะหภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจประกันคุณภาพ และมาตรฐาน อยูใน
ระยะที่ ๓ ซึ่งจะตองดําเนินการในป ๒๕๕๕ แตทั้งนี้ควรเริ่มดําเนินการปนี้ไดเลย
สวนการนําเขาสูที่ประชุมองคกรหลัก สพฐ. จะเปนเจาภาพ เนื่องจากระยะเรงดวนเปนงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดเชิญผูแทน สพฐ. เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๓ กพร.สป. จะประสานงานกับ สพฐ. เพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่ อง งบประมาณของ ผตร. ที่ห มดแลว ขณะนี้ ทา นปลัดไดโ อนงบดํา เนิ นงานผา น สอ. ให
เรียบรอยแลว
๒. เรื่อง การจัดทําแผนจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งทาง สบย. ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน สนย. ได
ชี้แจงทําความเขาใจแลว โดยเฉพาะแผนกลุมจังหวัด สภาการศึกษาไดตอยอดในเรื่องเปาหมายและตัวชี้วัด
เรียบรอยแลว
๓. กพร. ไดตั้งคณะทํางานใหคําปรึกษาแนะนํา เตรียมออกเยี่ยมทุกสํานักเพื่อใหคําปรึกษากอนที่
บริษัท ทริส คอรปอรเรชั่น จํากัด หรือทีมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะเขามาตรวจ ฝาก ผอ. สํานักจัด
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทํา PMQA การจัดทําตัวชี้วัด เขามารวมคุยกันตามวัน เวลาที่แจงไปแลว
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๒๕ น.
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