รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายเฉลียว อยูสีมารักษ
นางศรีวกิ าร เมฆธวัชชัยกุล
นายนิวตั ร นาคะเวช
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ

๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๖. นายนพพร สุวรรณรุจิ
๗. นางเบญจพร โพธิป์ ดชา
๘. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๙. นางเพ็ญญา แสงเมือง
๑๐. นางสาวเอมอร ชเยมะ
๑๑. นางกนกรัตน ทังสมบัติ
๑๒. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๑๓. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๔. นายเกียรติศกั ดิ์ เสนไสย
๑๕. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย
๑๖. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๗. นายวัชรินทร จําป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
/๑๘.นางสาวดวงพร ...
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๑๘. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๑๙. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๒๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๑. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๒. นายสายัณห สันทัด
๒๓. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๔. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๕. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๖. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๗. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๘. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๙. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๐. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๓๑. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๒. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

นางสาวจิรารัตน นันทวโนทยาน
นายประสพ กันจู
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
นางสุภัทรา ทูลฉลอง

๓๗. นายพงศธร พนมสิงห
๓๘. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๙. นางจรรยา ชวนานนท
๔๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัตหิ นาที่หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี ศธ.
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
เลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบวาระที่ ๑...
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ผูบ ริหารวางหลายตําแหนง เชน เลขาฯ สช., รอง ก.ค.ศ., ผอ.สคบศ., ผอ.ศทก. จะไดเรงรัดแตงตั้ง
ตอไป ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงไดคดั เลือกกรรมการสรรหาผูบริหารระดับสูงแลว
๒. ในการประชุม ครม. ขอให ปคร.สป. ติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับ สป. และหนวยงานอื่น ๆ เพื่อแจงให
ผูบริหารทราบ
๓. จะขอใหมีการประชุมกับหนวยงาน เชน สช. ก.ค.ศ. กศน. และสํานักตาง ๆ เพื่อรับทราบปญหา หรือชื่นชม
ความสําเร็จ หรือชวยสนับสนุนงาน โดยอาจจะเปนกลุมยอยกอน
๔. สป. มีคณะกรรมการจํานวนมากเกือบ ๓๐๐ คณะ มอบ รอง ปศธ. (นายนิวตั ร นาคะเวช) จัดทํา
รายละเอียด โดยอาจมีการมอบเปนผูแทนหลัก และผูแทนสํารองไวเปนการถาวร
๕. เรื่องแผนกลุมจังหวัด ขอให สนย. เรงรัดดวย จะไดมีการประชุมทําความเขาใจกับผูปฏิบัติ
สนย. ชี้แจงวา แผนของ สบย. มี แผนจังหวัด และแผนกลุมจังหวัด โดย รมว.ศธ. ไดอนุมัติอยางมีเงื่อนไข
คือใหนําตัวชี้วัด 3D และการศึกษาในอาเซียนรวมดวย
- เรื่องประชุม ครม. ปคร.สป. ไดประสานกับ สลค. อยูตลอดเวลา และจะไดขอมูลอยางเร็ววันศุกร เวลา
๑๘.๐๐ น. เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะเปนผูตัดสินใจในการนําวาระเขาที่ประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สกพ.)
ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) รายงานวา วิสัยทัศน ของ สกพ. เปนผูนาํ ในการสงเสริม
กระบวนการพัฒนาทักษะชีวติ ของผูเรียนและเยาวชน งบประมาณ งบบุคลากร ๕,๗๑๓,๗๐๐ บาท
งบดําเนินงาน ๑๔,๑๙๒,๒๐๐ บาท งบรายจายอื่น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการตามภารกิจ ยุทธศาสตร สรางกลไกเครือขายในทุกภาคสวน
๑. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. การศึกษาเพื่อความมั่นคง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. เสริมสรางแนวทางการชวยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานทักษะชีวติ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑. การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษา 3D สูการปฏิบัติ งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๒. สายใยรักแหงครอบครัวฯ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. สงเสริมการเรียนรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดส งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
/๔. สงเสริม…
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๔. สงเสริมการเรียนรูประชาธิปไตย งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางเยาวชนไทย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๖. จัดระบบความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร เสริมสรางความเขมแข็งงานบุคลากรและสรางความกาวหนาของบุคลากร
๑. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและรายงานผลการดําเนินงาน (๕ กิจกรรม) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานและคุณภาพชีวติ ของบุคลากร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. การพัฒนาประชาสัมพันธหนวยงาน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขอเสนอแนะ
๑. ปศธ. ขอใหแตละสํานักทําแผนปฏิบตั ิราชการเปนรายสํานัก แลวเสนอใหทานรอง ปศธ. เพื่อ
ประโยชนในการติดตามงานได ใหแยกแตละสํานักไมตองรวมกัน
๒. การติดตามเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาที่เขามาในรูปของอาหาร ควรหาวิธีการแกไขและเฝาระวังปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งจะตองรณรงคและปองกัน
๓. โครงการ To be number one ไดขยายผลไปยังสถานศึกษาทุกจังหวัด อีกสวนหนึ่งที่ สกพ. จัดทํา
มาหลายครั้งแลว คือการพัฒนาฐานขอมูลของโรงเรียนเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนทุกแหง มีการ
พัฒนาครูและนักเรียนแกนนํา และมีการรายงานโดยระบบออนไลนตัวชี้วัด สิ่งที่จะเปนเครื่องมือที่ดีคือ
โครงการสานสายใยครอบครัว และไดนาํ ระบบ “บวร” ( บาน วัด โรงเรียน ) นํามาใช การแกไขเยาวชนกลุม
เสี่ยงโดยนํามาเขาคายพรอม พอ แม ผูป กครอง พบวา ถาเด็กกลุม เสี่ยงไดเขามาอบรมกับพอ แม ผูปกครอง
จะทําใหทราบวาเด็กกลุมเสีย่ งนี้ขาดความรักจากพอ แม ผูปกครอง เมื่อผานกิจกรรมจะสามารถทําใหเด็ก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
๔. เรื่อง รมว.ศธ. เรงรัดการดําเนินการเกีย่ วกับลูกเสือชาวบานตอตานยาเสพติด รอง ปศธ.(นายนิวัตร
นาคะเวช) ไดเรียนเชิญ ผอ.สกพ. ผอ.สกก. และ ผอ. ลูกเสือแหงชาติ มาปรึกษากันและใหทั้ง ๓ สํานัก ไป
คิดหลักสูตรลูกเสือตอตานยาเสพติด จะมีลูกเสืออาชีวะ ลูกเสือ กศน. และลูกเสือชาวบาน จะเนนลูกเสือ
ชาวบานที่จะขยายไปทุกหมูบ านทุกอําเภอ เพื่อการตอตานยาเสพติด และกําลังประสานกับประธานกลุมลูกเสือ
ชาวบาน
๕. เรื่องการศึกษาเพือ่ ปวงชนทุกประเทศจะตองดําเนินการใหสําเร็จ ทัง้ นี้จะมีการติดตามประเมินผลกัน
กระทรวงศึกษาธิการเนปาล มีความสนใจที่จะทําความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย เรื่อง ESD
(การศึกษาเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน) คือโรงเรียนที่นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ถาเนปาลมีความสนใจ
ขอให สกพ. ประสานงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตสน.สป.)
ตสน.สป. (นายประสพ กันจู) รายงานวา ตสน. สป. มีวิสัยทัศน เปนหนวยงานที่มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน และการใหคําปรึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยมี พันธกิจ ๓ ขอ ยุทธศาสตร ๓ ขอ และมี
/โครงการตาง ๆ ...

-๕–
โครงการตาง ๆ แบงตามยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐาน
๑. โครงการตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน
งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสอบทานประเมินผลความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา คายลูกเสือ ศูนยกิจกรรมยุวกาชาด
และศูนยฝกอบรม งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ แบงเปน ๒ โครงการยอย
- โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรนวัตกรรม สื่อคูมือการเรียนการสอนและ
การฝกอบรม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตรที่ ๒ ปรับปรุงการใหคาํ ปรึกษาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบั สวนราชการ
๑. โครงการอบรมบุคลากรหนวยรับตรวจ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเตรียมความพรอมขององคกรใหมีศกั ยภาพในการปฏิบัติงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน สป.
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบภายในในการปฏิบัตติ ามระเบียบมาตรฐาน และแนวปฏิบตั กิ าร
ตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
๓. จํานวนบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนา
งบประมาณ ที่ไดรับ ป ๒๕๕๓ งบดําเนินงาน ๘๕๘,๐๐๐ บาท
ขอเสนอแนะ
๑. ปศธ. ขอใหการปฏิบตั ิงานเปนลักษณะเชิงวิชาการมากขึ้น เนนการใหความรู การปองกันใหมากขึ้น
ขาราชการทําผิดมาก โดยมีสาเหตุมาจาก
- บุคลากรขาดความเขาใจเรื่องการเงินการคลัง หลายหนวยงานขาดบุคลากรมืออาชีพปฏิบตั ิงาน
ดานการเงินการคลัง ใชบคุ ลากรดานอื่นที่ไมมีความรูด านนี้มาปฏิบตั ิแทน
- ผูบ ริหารขาดการเอาใจใสดานการเงินการคลัง
๒. ปศธ. ฝากให สช. คอยระวังเรื่องการรายงานจํานวนนักเรียนเกรงวาจะมีจาํ นวนทีเ่ กินจริง
๓. เงินรายหัวของโรงเรียนในสังกัด สช. จะจายกันเปนรายเดือน โดยโรงเรียนตองรายงานจํานวน
นักเรียนเปนรายเดือน สช. จะโอนเงินผานทาง สพท. เบื้องตนคิดวาจํานวนนักเรียนของโรงเรียนเอกชนจะไมมี
ซ้ํากันในโรงเรียนเอกชนดวยกัน เพราะทาง สช. ใชโปรแกรมในการตรวจสอบกับเลขประจําตัวประชาชน ๑๓
หลัก แตถา นักเรียนโรงเรียนเอกชน ซ้าํ กับนักเรียนในสังกัดอื่นอาจเปนไปได
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๓.๓ เรื่อง...

-๖-

๓.๓ เรื่อง รายงานการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และความไมพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สป. (กพร.)
ผู แ ทน กพร. (นางพรอั ญ ชลี พุ ก การค า ) และนางสาวอรพิ น ธ สอนสลั บ รายงานการวิ จั ย
เรื่อ ง ป จ จัย ที่ ที่ สง ผลตอ ความผาสุ ก ความพึ ง พอใจและความไม พึง พอใจในการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการวิเคราะหความผาสุก ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๑. ระดับความผาสุก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก
๑.๑ ระดับความผาสุกดานปจจัยที่สรางแรงจูงใจ (Motivator factors) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก
๑.๒ ระดับความผาสุกดานปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) ปจจัยที่
สรางบรรยากาศในการทํางานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูในระดับคอนขางมาก
๒. ผลการวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและความมาพึงพอใจ
ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ผลการวิเคราะห factor analysis และใชเกณฑพิจารณาตัดตัวแปรที่มีระดับความสัมพันธกับ
factor ต่ํากวารอยละ ๕๐ ออกไป พบวามีเพียง ๖ factor เทานั้นที่มีคา eigen values มากกวา ๑ และ
ประกอบดวย ๔๑ ตัวแปร ตั้งชื่อแตละปจจัย ซึ่งทั้ง ๖ ปจจัยนี้สามารถอธิบายความผาสุก ความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจของบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรอยละ ๗๑.๑๘๘ ดังนี้
ปจจัยที่ ๑ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน” ประกอบดวย ๙ ตัวแปร
ปจจัยที่ ๒ “นโยบาย การบริหาร การสื่อสาร ฐานขอมูลและเทคโนโลยี” ประกอบดวย ๑๑ ตัวแปร
ปจจัยที่ ๓ “เกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน” ประกอบดวย ๘ ตัวแปร
ปจจัยที่ ๔ “สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน” ประกอบดวย ๕ ตัวแปร
ปจจัยที่ ๕ “ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน” ประกอบดวย ๕ ตัวแปร
ปจจัยที่ ๖ โอกาสความกาวหนาในงานของบุคลากร” ประกอบดวย ๓ ตัวแปร
๓. ระดับของปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจใจการปฏิบัติงานของบุคลกรสํานักงานปลัด
กระทรวงทรวงศึกษาธิการ จําแนกตามหนวยงาน อยูในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแกกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๙ กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ถาอยูใน
ระดั บ ค อ นข า งมาก เรี ย งตามลํ า ดั บ ได แ ก ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และสํานักงานกิจการพิเศษ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดขอเสนอแนะหลัก ๒ ประการ ไดแก
/๑. ขอเสนอแนะ…

-๗๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับสามารถใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การมุงเนนทรัพยากรบุคคลในหมวด ๕ เนน
หลักปฏิบัติที่สําคัญ ในการจัดการบุคลากรหลักเพื่อกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง การพัฒนาและ
การจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะที่บูรณาการกัน โดยมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทาง
เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติองคกร
๒. ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การวิ จั ย ในอนาคต จากการศึ ก ษาพบว า ความเป น ไปได แ ละเงื่ อ นไข
ความสําเร็จ ของการนําแนวทางการสรางแรงจูงใจ เพื่อสรางความผาสุก และความพึงพอใจแกบุคลากรไปใชใน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารตองพัฒนาคนเองโดยเฉพาะดานวิชาการใหเกิดการยอมรับ
ความกาวหนาในหนาที่ควรยึดความสามารถเปนหลัก และผูปฏิบัติตองรูบทบาทหนาที่ตนเอง พัฒนาตนเอง
รับผิดชอบงาน ทํางานเชิงรุก
ขอเสนอแนะ
๑. ใหนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ โดยนําแนวคิดและขอเสนอแนะและผลการวิจัยมาเปนกลไกในการ
จัดตั้งงบประมาณ ป ๒๕๕๔
๒. มอบหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนหัวหนาทีม รวมกับผูเชี่ยวชาญ และสํานักงาน
กพร. นําผลการวิจัยมาวิเคราะหวาแตละองคประกอบที่นําไปสูการปฏิบัติทั้งปนี้และปหนา ผลที่ดีจะนําไปใชได
อยางไร
๓. สิทธิที่เกิดกับบุคลากรตองควรระมัดระวัง บุคลากรตองทํางานอยางมีความสุข
๔. คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในหมวด
ที่ ๕ ทุกสํานักนําผลการวิจัยไปใชในการตอบคําถามหมวดที่ ๕ ไดเลย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย (สอ.)
ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานวา จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย
๑. การเบิกคาโดยสารเครือ่ งบิน
ใหผูดาํ รงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป เบิกคาโดยสารเครือ่ งบินในประเทศในอัตราชัน้ ประหยัด เวนแต
ผูดํารงตําแหนง รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี หรือ ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ทีม่ ีฐานะเทียบเทา
ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี จะเบิกคาโดยสารเครื่องบิน ในอัตราที่ตนมีสิทธิหรือในอัตราต่ํากวาที่ตนเองมีสิทธิ
ไดรับก็ได
๒. การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
กรณีจัดฝกอบรมในสถานที่ราชการ
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ ใหเบิกในอัตรา ๒๕ บาท/มื้อ/คน
- คาอาหาร ไมเกินคนละ ๑๕๐ บาท/มื้อ
/กรณีจัดฝก...

-๘กรณีจัดฝกอบรมในสถานที่เอกชน
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ ใหเบิกในอัตรา ๒๕ บาท/มื้อ/คน
- คาอาหาร (มื้อเดียว) ไมเกินคนละ ๔๐๐ บาท
ถาเกิน ๑ มื้อ ใหเบิกไมเกินอัตราตามระเบียบ (ระดับกลาง ครบมื้อ ไมเกิน ๘๐๐ บาท/วัน/คน ไมครบมื้อ
ไมเกิน ๖๐๐ บาท/วัน/คน ระดับสูง ครบมื้อ ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/วัน/คน ไมครบมื้อ ไมเกิน ๗๐๐ บาท/วัน/คน)
๓. การเบิกจายเงินคารับรองในการประชุม
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ ในอัตรา ๒๕ บาท/มื้อ/คน
- คาอาหารในการประชุม ในอัตราไมเกิน ๘๐ บาท/มือ้ /คน
ทั้งนี้ ขอความรวมมือใหจัดประชุมภายในสถานที่ราชการ
ขอเสนอแนะ
ขอใหทุกคนปฏิบัตติ ามมาตรการ แตถา มีความจําเปนตองจายเกินก็ใหขออนุมัติเปนครั้งคราว
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป. ป ๒๕๕๓ (กพร.)
กพร. (นางเพียงจันทร ทองปาน) รายงานผลการดําเนินงานระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ และนําเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑในการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป. ป ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณามอบหมายงาน
PMQA ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะตองรับผิดชอบดําเนินการในป ๒๕๕๓ ดังนี้
การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
- น้ําหนักรอยละ ๒๐
- กําหนดเปนตัวชี้วดั บังคับ
- วัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ
- มุงเนนใหสวนราชการปรับปรุงองคกร สงเสริมใหแตละสวนราชการมีความเขาใจและนําเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
- กําหนดน้ําหนักเพื่อการ “ซอม” ซึ่งหมายถึง คาน้ําหนักคะแนนนี้จะใชตรวจประเมินในหมวดที่
ดํา เนิ นการไปแล ว หากส วนราชการใดไม ผา นเกณฑฯ ในหมวดนั้ น ๆ ก็จ ะต องดํ า เนิน การใหผานเกณฑฯ
ดังกลาว สําหรับสวนราชการที่ผานเกณฑฯ อยางครบถวนแลวจะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการพัฒนา PMQA ในป ๒๕๕๓ ใน ๒ แผน และ
ผลลัพธการดําเนินงาน ไดแก
- หมวดภาคบังคับ คือ หมวด ๖ การจัดกระบวนการ
/- หมวดภาคสมัครใจ...

-๙- หมวดภาคสมัครใจ คือ หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
- หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ
สําหรับผลการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ดํ า เนิ น การใน ๒ แผน และผลลั พ ธ ก าร
ดําเนินงาน ไดแก
- หมวดภาคบังคับ คือ หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- หมวดภาคสมัครใจ คือ หมวด ๑ การนําองคกร
โดยคะแนนที่ ไ ด จ ากการดํ า เนิ น งาน ป ๒๕๕๒ เท า กั บ ๔.๗๙๔๘ คะแนนถ ว งน้ํ า หนั ก เท า กั บ
๙๕.๘๙๖๐
มติที่ประชุม : การมอบหมายงาน PMQA ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะตองรับผิดชอบ
ดําเนินการในป ๒๕๕๓ ใน ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ การนําองคกร มอบหมาย สอ.
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร มอบหมาย สนย.
หมวดที่ ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มอบหมาย กศน.
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู มอบหมาย กพร.
หมวดที่ ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มอบหมาย ก.ค.ศ. และ สอ.
หมวดที่ ๖ การจัดกระบวนการ มอบหมาย สช. และ กพร.
หมวดที่ ๗ ผลลัพธการดําเนินการ มอบหมาย สตผ.
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ปศธ. ขอให สคบศ. ไปดําเนินการศึกษาหลักสูตรของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เชน หลักสูตร นบส. หรือหลักสูตรอื่นๆ และยกรางหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะ
นํามาพัฒ นาบุคลากรที่เปนกลุมบุคคลที่มี สวนในการผลักดันใหคุ ณภาพการศึ กษาและการบริ หารจัด การ
กระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเสนอ รมว. พิจารณา หรืออาจจะนําหลักสูตรดังกลาวไปเสนอ
หนวยงานอื่นมาเขารวมในกรณีที่เปนหลักสูตรที่ใกลเคียงกัน
ในสวนของการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม อาจจะมีการจัดทําหลักสูตรเอง และเสนอ ก.พ. รับรอง
โดยสามารถขอศึกษาตัวอยางการจัดทําหลักสูตรไดที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้หลักสูตรในการฝกอบรม ควรให
มีการฝกอบรมทักษะชีวิตและใหความรูเชิงวิชาการควบคูกันไป
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.
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