สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๓. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๔. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๕. นายสมปอง เย็นใส
๖. นางปยาภรณ จันทบาล
๗. นางสาวปริยา เลิศลอย
๘. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๙. นายกมล รอดคลาย
๑๐. นายกิจสุวฒ
ั น หงสเจริญ
๑๑. นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายพิชัย แกวสุวรรณ
นายพนม แสงอินทร
นายเกียรติศักดิ์ เสยไสย
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายศุภกร วงศปราชญ
นายไพศาล วิศาลาภรณ
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
นายอนันต ระงับทุกข
นายศัจธร วัฒนะมงคล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
๒๑./นางเพียงจันทร...

-๒–
๒๑. นางเพียงจันทร ทองปาน
๒๒. นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
๒๓. นางนันทา อนะมาน
๒๔. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๕. นายปญญา ทุงคาใน
๒๖. นายพงศธร พนมสิงห
๒๗. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๘. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
พิธีมอบหนังสือหนังสือชุดเพลงพระราชนิพนธ
“เลิศล้ําคํากรอง ทํานองแหงแผนดิน” สํานักงานอุทยานการ
เรียนรู นําโดยผูอ ํานวยการสํานักฯ (นางสาวผลบุญ นันทมานพ)
ไดมอบหนังสือชุดเพลงพระราชนิพนธ “เลิศล้ําคํากรอง
ทํานองแหงแผนดิน” จํานวน ๘๔๘ ชุด ใหแกหองสมุด
ประชาชน ๘๔๘ แหง สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูรับมอบ
๑.

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องแตงตั้ง นายสํารวม พฤกษเสถียร
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เปน ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห ซึง่
เปนหนวยงานใหมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีฐานะเปนนิตบิ ุคคล สวน
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน คนใหม คือ นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร

- ที่ประชุมรับทราบ

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒. เรื่ อ งแต ง ตั้ ง รองปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในตําแหนงที่วาง กระทรวงศึกษาธิการกําลังเสนอ ครม.
แต ง ตั้ ง ประมาณปลายเดื อ นกรกฎาคม หรื อ ต น เดื อ น
สิงหาคม ๒๕๕๑ คงทราบผล
๓. ชมรมนักบริหารระดับสูง จะจัดกิจกรรมดินเนอร
ทอลก ณ โรงแรมสยามซิตี้ หัวขอสําคัญในการเสวนา คือ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา โดยจะมีการวิเคราะหถึง
ผลกระทบที่จะมีตอประเทศไทย โดยมีนายพิชัย วาสนาสง
และปลั ด กระทรวงการต า งประเทศ ร ว มเสวนา หาก
ผูบริหารทานใดสนใจขอเชิญรวมฟง ณ โรงแรมสยามซิตี้
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๔. ประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือน
จัดโดยศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน ก.พ. เปนเรื่องสืบเนื่องมาจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ ที่บัญญัติให
ผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม สําหรับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งขณะนี้
มาตรฐาน
สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดกําหนด
จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ขึ้ น ประกอบด ว ยค า นิ ย มหลั ก (Core
value) ๙ ประการ และใหหนวยงานตางๆ นําไป
ประกอบการจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการแตละ
ประเภทตอไป ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ โดยจะมีผลบังคับใช
๒๐ ส.ค. ๕๑ จึงขอใหศูนยบริหารการปรับเปลี่ยนระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัด
ประชุมเพื่อใหความรูแกขาราชการระทรวงศึกษาธิการ โดย
เชิญ หรือเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ที่เปนทีมงานของ
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรโณ มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู
ในเรื่องดังกลาว

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๔ลําดับ
ที่

๒.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจงที่ประชุมเพิ่มเติม วา
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม
๕ องคกรหลักมีประเด็นสําคัญที่จะพิจารณา ๔ เรื่อง คือ
๑) การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบให แ ก ข า ราชการใน
โครงการศีลธรรม ๒) การขอคืนอัตราตําแหนงวางของ
ขาราชการที่เขาโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด)
การปฏิบัติงานลวงเวลาของ กศน. และ ๔) โครงการ
e-Lernning ซึ่งทานชินภัทร และ ศทก. รับผิดชอบ ทัง้ นี้
ของใหผูที่เกี่ยวของเตรียมขอมูลใหพรอมดวย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ การสงมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ชวยเหลือ
ผูประสบภัยพายุไซโคลน “นารกิส” ประเทศ
สหภาพเมียนมาร (สกก.)
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. รายงานที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ
วากระทรวงศึกษาธิการรวมกับบริษัททิปโกฟูดส ประเทศ
ไทย (จํากัด) มหาชน รวมกับหนวยงานภาคเอกชน ไดจดั
เครื่องอุปโภค บริโภค มูลคา ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาทไป
ชวยเหลือผูประสบภัยพายุไซโคลน “นารกิส” ประเทศ
สหภาพเมียนมาร คณะของกระทรวง ศึกษาธิการ ไดนํา
เครื่องอุปโภค – บริโภค ไปมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยไดเดินทางขามไปยังจังหวัดเมียววดี
สหภาพเมียนมาร ซึ่งมีรองผูวาการจังหวัดเมียววดี
(นายอู ออง เมียว) ใหการตอนรับและเปนผูแทนรัฐบาล
สหภาพเมียนมาร ในการรับมอบ ซึ่งการเดินทางไปให
ความชวยเหลือครั้งนี้ไดรบั ความขอบคุณจากรัฐบาล
สหภาพเมียนมาร เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้จะไดจัดสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอ รมว.ศธ. ตอไป
ปศธ. ขอใหจัดทําขอมูลเผยแพรทางเว็บไซด ดวย
พรอมกับใหคาํ ชี้แนะเกี่ยวกับการจัดงานลูกเสือแหงชาติ วา
ในการประชาสัมพันธ ทางเว็บไชต ควรมีการสรุปกิจกรรม
ที่ไดดําเนินงานในรอบปนาํ เสนอดวย มิใชนําเสนอเฉพาะ
ประวัติความเปนมาเพียงอยางเดียว

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒.๒ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (การประเมินองคกรดวยตนเอง ครั้งที่ ๑
(กพร.)
นางเพียงจันทร ทองปาน ผูแทน กพร. รายงาน - ที่ประชุมรับทราบ
ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ เปนการผลการประเมินองคกรดวย
ตนเอง ครั้งที่ ๑ ซึ่งเปนการประเมินในภาพรวมของ สป.
รายละเอียดการนําเสนอตามเอกสารที่แจกใหแก
ผูเขารวมประชุมสรุปผลการรายงาน มี ๖ หัวขอใหญๆ ดังนี้
สรุปผลการรายงาน มี ๖ หัวขอใหญๆ ดังนี้
๑. ผลการประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาตาม
๒. รายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด (Check list) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกร
ดวยตนเองตามรายหัวขอ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔. รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองคกร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. รายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกร
๖. รายละเอียดแผนปรับปรุงองคกร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จากการรายงานผลการประเมินครั้งนี้ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาเลือกแผนปรับปรุงองคกรอยางนอย ๒ แผน เพื่อ
นําไปปรับปรุงองคกรจาก ๖ แผน ดังนี้
๑) กําหนดคานิยมรวม สป. ผูรับผิดชอบ สอ.สป.
๒) ระบบบริหารความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ สอ.สป.
๓) การทําขอรองเรียน ผูรับผิดชอบ
หนวยงานใน สป.
๔) แผนปรับปรุงขอมูล และสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบคือ ศทก.สป.

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๕) การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
ผูรับผิดชอบ หนวยงานใน สป.
๖) แผนการจัดหาคูมือการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ หนวยงานใน สป.
ที่ประชุมมีมติ เลือกแผน ๑ และ ๒
ปศธ. ขอให กพร.สป. จัดทําสรุปผลการประเมิน โดย
แยกจุดเดน จุดดอย จุดทีต่ อ งปรับปรุง นําเสนอไวใน
เว็บไซต ทั้งนี้เพื่อใหขาราชการ ไดทําความเขาใจงายขึ้น
พรอมทั้งขอใหทุกสํานักจัดประชุมขาราชการเพื่อชี้แจง ๓
เรื่อง
๑. ตัวชี้วัด มอบ กพร. สป.
๒. การจัดสรรเงินรางวัล มอบ กบค.สอ.
๓. การเขาสูโครงสรางใหมตาม พ.ร.บ. ขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอให ที่ปรึกษาดานระบบ
บริหารจัดการศึกษา (นางปรียานุช จริยวิทยานนท) เปน
ผูที่จะชี้แจงใหความรูแกขาราชการ
๒.๓ แนวทางการตรวจประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สวนราชการ
ระดับกรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
(กพร.)
นางเพียงจันทร ทองปาน ผูแ ทน กพร. รายงาน - ที่ประชุมรับทราบ
วา ไดนาํ เสนอในที่ประชุมไปแลว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.
๒๕๕๑ โดยแนวทางการประเมินผลตัวชี้วดั ที่ ๑๒
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ - ตองแสดงหลักฐานผลการดําเนินงานในแตละ
คําถามของทุกหมวด - วิธีการประเมินผลใหมในป๒๕๕๑
สวนราชการตองจัดเตรียมหลักฐาน ทุกหมวดใหครบถวน
แนวทางการตรวจประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน
๑. ตรวจประเมินตามตัวชี้วดั เดิมโดยใชแนวทางประจําป
๒๕๕๐
๒. TRIS จะประเมินประกอบดวย
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ไดแก ขอ

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
คําถามที่ ๖ เรื่องการบริหารความเสี่ยง และขอคําถามที่ ๘
เรื่องการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
หมวด ๔ ทุกขอคําถาม ไดแก ขอคําถามที่ ๑ - ๘
และ ๑๐ เรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ
คําถามที่ ๙ เรือ่ งการจัดการความรู ตรวจประเมินตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
พิจารณาจาก ADLI ประกอบดวย ๒ สวน คือ
๑. ตรวจประเมินภาคบังคับ จํานวน ๑ หมวด สําหรับ
สวนราชการ กรณีที่เปนกรมดานบริการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ คือ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) จะ
ตรวจหมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรบั บริการและผูม ี
สวนไดสวนเสีย
สําหรับสวนราชการ กรณีที่เปนกรมดานนโยบาย
(กระทรวงศึกษาธิการ คือ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ) จะตรวจหมวด ๒ การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
๒. ตรวจประเมินภาคสมัครใจ จํานวน ๑ หมวด
(ยกเวนหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการ
ความรู ) โดยใหคัดเลือกหมวดที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อให
สํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินขอเสนอ เพื่อขอให
ผูบริหารระดับสูงไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกตรวจประเมิน
ภาคสมัครใจ จํานวน ๑ หมวด จาก หมวด ๑ การนํา
องคกรหมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด ๖ การ
จัดการกระบวนการ ยกเวน ๓ หมวด คือ
๑. หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (สป.เขาขายกรณีที่เปนกรม
ดานบริการ)
๒. หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
๓. หมวด ๔ การวัด การวิเคราะหและการจัดการ
ความรู (TRIS จะเปนผูตรวจประเมิน )

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๘ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ขอเสนอแนะที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ให
กพร.สป. จัดเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก
หมวด โดยคํานึงถึงโอกาสในการไดรับคะแนนสูงระหวาง
หมวด ๑ และหมวด ๕
ผลการพิจารณา สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการคัดเลือกหมวดตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนการตรวจประเมิน
สมัครใจ โดยพิจารณาจาก ADLI คือ
หมวดที่ ๑ การนําองคกร

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ
-

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น.
นางวชิราภรณ เปงวันปลูก
นายประดิษฐ ชัยประสิทธิ์โรจน
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สป.
ผูจดรายงานการประชุม

