รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๒. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๓. นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
๔. นายกมล รอดคลาย
๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๖. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๗. นางเบญจพร โพธิ์ปดชา
๘. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๙. นางสาวมยุรี ปอนอย
๑๐. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๑. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๒. นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
๑๓. นายณฐภณ ใจกลา
๑๔. นายอนันต ระงับทุกข
๑๕. นางศิริพร กิจเกื้อกูล
๑๖. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาทีป่ ระธาน
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
แทนที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
/๑๗. นายพิชัย...

๑๗. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๘. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๙.นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๐. นายประดิษฐ สนั่นเอือ้
๒๑. นายสายัณห สันทัด
๒๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๓. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๔. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๕. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๗. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๘. นายวิชัย ผกผา
๒๙. นายบุญจันทร บัวหุง
๓๐. นางสาวจิรารัตน นันทวโนทยาน
๓๑. นายประสพ กันจู
๓๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๓. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๓๔. นายพงศธร พนมสิงห
๓๕. นางจรรยา ชวนานนท
๓๖. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รอง ปศธ. (นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ) แจงวา ทานปลัดฯ ติดราชการ และมอบใหทําหนาทีป่ ระธานการ
ประชุมแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบวาระที่๒...

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๓
กุมภาพันธ ๒๕๕๒
¾ สบย.กทม. (นายวิชัย ผกผา) ขอแกไขขอความ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ จาก “ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการ
สํานักผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ ๑๓ กทม.” แกไขเปน “ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร”
¾ ฝายเลขานุการ ขอแกไขขอความ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๗ จาก “ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ” แกไขเปน “ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว”
¾ สช. (นายพิชัย แกวสุวรรณ) ขอแกไขขอความ หนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๓๑ จาก “ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการศึกษา
เอกชนฉบับใหม” แกไขเปน “ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนฉบับใหม”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
การนําเสนอแนวคิดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ของแตละสํานัก
๓.๑ เรื่อง จุดเนนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงาน ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. แปลงนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ เพื่อจัดทําเปนนโยบายยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง
๒. กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และแผนการใชจา ยงบประมาณของกระทรวง
๓. แปลงนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับกระทรวงเพื่อจัดทําเปนนโยบาย แผนปฏิบตั ิราชการ
และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
๔. ศึกษา วิเคราะห วิจัยเชิงนโยบาย กําหนดกลยุทธการนํานโยบายสูก ารปฏิบัติ
๕. วิเคราะห สังเคราะหนโยบายเรงดวน เฉพาะกิจ หรือนโยบายเฉพาะพืน้ ที่ของรัฐบาลและรัฐมนตรี ระดับมหภาค
ภารกิจรอง
๖. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาและใหคาํ ปรึกษาแนะนําทางวิชาการดานการวางแผน การงบประมาณ การ
รายงาน การวิจัย และการประสานการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
ภารกิจสนับสนุน
๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
วิสัยทัศน
:
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรเปนองคกรที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ

-๔พันธกิจ
๑. จัดทําขอเสนอแผนการบริหารราชการแผนดินแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบตั ิราชการของ ศธ. และ สป.
๒. จัดทํางบประมาณของ ศธ. และ สป.
๓. ดําเนินการวิจัย ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. มีแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ ศธ. และ สป.
๒. ไดรบั การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป ของ ศธ. และ สป.
๓. มีรายงานการวิจัย ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของ ศธ. และ สป.
๔. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการของ ศธ. และ สป.
๒. จํานวนหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป ของ ศธ. และ สป.
๓. จํานวนเอกสารการวิจัย การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ ศธ. และ สป.
๔. ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๒ อยูในระดับดี
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. การจัดทําขอเสนอแผนการบริหารราชการแผนดินแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบตั ิราชการของ ศธ. และ สป.
๒. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ ศธ. และ สป.
๓. การจัดทํารายงานการวิจัย การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของ ศธ. และ สป.
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการหลักตามยุทธศาสตร มีดังนี้
๑. โครงการหลัก ตามยุทธศาสตร ๑ จํานวน ๕ โครงการ
๒. โครงการหลัก ตามยุทธศาสตร ๒ จํานวน ๕ โครงการ
๓. โครงการหลัก ตามยุทธศาสตร ๓ จํานวน ๖ โครงการ
๔. โครงการหลัก ตามยุทธศาสตร ๔ จํานวน ๓ โครงการ
ขอเสนอแนะ
¾ หน.ผตร. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย) เสนอใหจดั ทําโครงการเพือ่ รองรับการจัดทําแผนบูรณาการระดับจังหวัด
¾รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.(นางศิริพร กิจเกื้อกูล) จากโครงการวิจัยคาใชจา ยรายหัวการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นาจะเปนหนาที่ของ สพฐ.
¾ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ชี้แจงเรื่องคาใชจายรายหัวนั้น สนย.จะทําในเชิงนโยบายเพื่อกําหนด
งบประมาณรวมกับสํานักงบประมาณ สวนรายละเอียด สพฐ. เปนผูดําเนินการ
 ประธาน เรื่องคาใชจายรายหัว สนย. นาจะดําเนินการเพื่อเปนแนวทางสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี ๑๕
ป หรือเปนแนวทางในการจัดสรรเงินชวยเหลือ
มติที่ประชุม : รับทราบ

-๕ ๓.๒ เรื่องนโยบายและจุดเนน ของสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพันธประทุม) รายงานวาจากวิสัยทัศน สํานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลเปนองคกรหลักในการสงเสริม สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
พันธกิจ
๑. จัดวางระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ
๓. เรงรัด พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
๔. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
โครงการตามยุทธศาสตร ของสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีดังนี้
๑. โครงการตามยุทธศาสตรที่ ๑ จํานวน ๑๔ โครงการ
๒. โครงการตามยุทธศาสตรที่ ๒ จํานวน ๔ โครงการ
๓. โครงการตามยุทธศาสตรที่ ๓ จํานวน ๓ โครงการ
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๑. โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
๒. โครงการคุณธรรมนําความรู
๓. โครงการ Interactive e – Learning
ป ๒๕๕๑ สตผ. รับผิดชอบตัวชี้วัด ๑ ตัวคือ ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละขอเสนอแนะขอสังเกตจากการตรวจ
ราชการ ที่กระทรวงไดสั่งการตามขอเสนอแนะและไดรบั การตอบสนองและมีผลสําเร็จหรือปรับเปลีย่ นตามที่สั่งการ
ผลการประเมิน ได ๕ คะแนนต็ม
ตัวชี้วัดหลัก ของสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ไดแก
๑. ตัวชี้วดั ที่ ๓.๑.๖ ระดับความสําเร็จในการขับเคลือ่ นระบบการตรวจราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ริ าชการ
๒. ตัวชี้วัดที่ ๓.x ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบดารตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ราชการ
๓. ตัวชี้วัดที่ ๓.x.๑ รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง
๔. ตัวชี้วดั ที่ ๓.x.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิต์ ามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัดที่สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล รวมกับหนวยงานอื่น ไดแก
๑. ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ แสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
๒. ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม การทุจริต
๓. ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
๔. ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ความทาทายตอองคกร
ก. สภาพการแขงขัน
- ขอมูลเชิงเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามเกณฑ (PMQA) กับสํานักตาง ๆ ใน สป.
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร

-๖ ดานพันธกิจ
- สงเสริมการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานพัฒนาตนเองใหเปนองคกร
สมรรถนะสูง (HPO)
ดานทรัพยากรบุคคล
- สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหเปน PMQA CONSULTANT
ขอเสนอแนะ
¾ หน.ผตร.ศธ.(นางรุงเรือง สุขาภิรมย) ขอให สตผ. เนนเรื่องการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของ ศธ. ใหแข็งแรงและเชื่อมโยงมากกวาปจจุบัน
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) กลาววาในอนาคตอันใกลนี้ PMQA จะถูกนํามาใชแทนคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. กําลังเตรียมการ เพื่อใหการพัฒนาองคกรถูกประเมินโดยองคประกอบของ
PMQA ทั้ง ๖ หมวด จึงเสนอใหมีการสรางความรูความเขาใจใหกบั บุคลากร ซึ่งจะชวยขับเคลื่อน PMQA ไปสู
จุดหมายไดมากที่สุด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
¾ หน.สร. (นายดํารง ลิมาภิรักษ) รายงานวา สํานักงานรัฐมนตรี ไดวิเคราะห SWOT องคกร และไดดาํ เนินการ
พอสรุป ไดดังนี้
วิสัยทัศน : ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานงานการเมืองเปนเลิศ เกิดการเรียนรูท่วั ทั้งองคการ
พันธกิจ
๑. สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง ของรัฐมนตรี
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสํานักงานรัฐมนตรีตามหลัก ธรรมาภิบาลใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
เปาประสงคหลัก
๑. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับบริการอยางถูกตอง เปนธรรม ทั่วถึง ทันเวลา สอดคลองกับ
สถานการณ และมีความพึงพอใจ
๒. สํานักงานรัฐมนตรีมีการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๓. สํานักงานรัฐมนตรีเปนองคกรที่มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และมีธรรมาภิบาล
คานิยม : จัดการดี รูหนาที่ มีปฏิภาณ ทํางานเปนทีม หรือ FAST : สร.ทันเวลา
Facilitation
: สะดวก อํานวยความสะดวก
Accountability
: ความรับผิดชอบ
Smart
: ฉลาดในการทํางาน
Teamwork
: การทํางานเปนทีม
ยุทธศาสตร
๑. พัฒนากระบวนการทํางานและระบบงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และผูมสี วน
ไดสวนเสีย
๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สรางทีมงาน และเครือขายการประสานงาน

-๗ ๓. พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัตภิ ารกิจหลักและภารกิจตาม
นโยบาย
๔. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคการแหงการเรียนรู ที่มีธรรมาภิบาล
โครงการตามภารกิจและจุดเนน
๑. โครงการพัฒนางานติดตามนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๓. โครงการพัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคคลากรสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๔. โครงการจัดการความรู สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๕. โครงการรณรงคสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๖. โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือขายงานการเมือง
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
มิติดานประสิทธิผล
๑. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนงานเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
๒. ระดับความสําเร็จของงานสนับสนุนการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรี
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอหารือในการประชุมสภาผูแ ทนราษฎร
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานสารบรรณ
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบดําเนินงาน
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
มิติดานการพัฒนาองคกร
๑. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบตั ิราชการของสํานัก
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม ระดับสํานัก
๓. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สํานักนิตกิ าร
¾ ผอ.สน. (นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ) รายงานวา
พันธกิจ
- พัฒนากฎหมาย
- ดําเนินงานกฎหมาย
- สนับสนุนงานกฎหมาย
เปาประสงค
- ผูรับบริการไดรับประโยชนสูงสุด อยางถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม

-๘ - เปนแหลงขอมูลทางกฎหมายการศึกษาที่ทันสมัย
วัฒนธรรม : การทํางานเปนทีม มีคุณธรรม รับผิดชอบ
คานิยม : LEGAL
L = Lawful
E = Efficiency
G = Good Service
A = Accountability
L = Learning
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
• ความทาทายตามพันธกิจ
- การพัฒนากฎหมาย
• ความทาทายดานการปฏิบตั ิการ
- สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
• ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการธรรมงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มิติดานประสิทธิผล
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน ราชการ
๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายคุณธรรมเกี่ยวกับกฎหมายการ ปฏิบตั ิงานของขาราชการในสังกัด
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเสริมสรางวินัยแกผูปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเงินสังกัด สป.ที่ปฏิบัติงาน
ในสวนภูมิภาคโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
๔. ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยและระงับขอขัดแยงดวยสันติวิธี
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต การสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๒. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบดําเนินงาน
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

-๙ มิติดานการพัฒนาองคกร
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของสํานัก
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมระดับสํานัก
๓. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
จุดเนนในคํารับรองของ สํานักนิติการ สนับสนุนตามแผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการของ สป.
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน ราชการ
๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายคุณธรรมเกี่ยวกับกฎหมายการ ปฏิบตั ิงานของขาราชการในสังกัด
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเสริมสรางวินัยแกผูปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเงินสังกัด สป.ที่ปฏิบัติงาน
ในสวนภูมิภาคโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
๔. ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยและระงับขอขัดแยงดวยสันติวิธี
ขอเสนอแนะ
¾ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางศิริพร กิจเกื้อกูล) ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนากฎหมาย ๒ ฉบับ
เปนความหมายเดียวกับการปรับปรุงแกไขหรือไม เรื่องการปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจะปรับปรุงโครงสราง กศน. ก.ค.ศ. และ สช. ไดดาํ เนินการหรือไมอยางไร
¾ ผอ.สน. (นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ) ชี้แจงวาเปนการพัฒนากฎหมายตามตัวชี้วัด ซึ่ง สน. ได
ประสานงานกับ สลค. ในการดําเนินการ สําหรับ ป ๒๕๕๑ สน. ไดดาํ เนินการยกฐานะ ๓ สํานัก (กศน. ก.ค.ศ. และ
สช.) ขึ้นเปนระดับกรม โดยแกไขกฎหมายหลักคือ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของดานการบริหารงานบุคคล ขณะนี้เรือ่ งอยูที่ สลค.แลว
 ประธาน มอบให สน. นําเสนอขอมูลแกไข พรบ. การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่อง นโยบายและจุดเนนการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สป.
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) รายงานวา จากวิสัยทัศน กพร.สป.เปนผูน ําในการพัฒนาระบบ
ราชการ และเปนกลไกสงเสริมสนับสนุนใหสาํ นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนตนแบบในการบริหารการ
ปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล
คานิยมรวม เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง “CHANGE”
C : Cooperate รวมแรงรวมใจ
H : Honesty ชื่อสัตยสุจริต
A : Achievement มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
N : Network สรางเครือขายพันธมิตร
G : Green มีดุลยภาพในการทํางาน
E : Expertise สั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
พันธกิจ
๑. พัฒนาโครงสรางองคกรและการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

- ๑๐๒. ผลักดันและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
๓. วิจัยและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
๔. พัฒนานวัตกรรมการบริหารองคกรที่ทันสมัย
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาโครงสรางองคกรและการจัดระบบงานเพื่อการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
๒. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารการปฏิบัติราชการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. วิจัย พัฒนา ติดตามและประเมินผลเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการ
๔. พัฒนานวัตกรรมและองคความรูเกี่ยวกับการบริหารองคการและการพัฒนาระบบราชการ
๕. สรางองคกรผูนําในการพัฒนาระบบราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑๕ โครงการ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ แบงตามมิติดังนี้
มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสรางระบบบริหารราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ของ ศธ. และ สป.
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลคํา
รับรอง ระดับ ศธ. / สป. / สํานัก
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการสงเสริม สนับสนุน ใชหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป. (PMQA)
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๖ รอยละของหนวยงานมีความพึงพอใจในการใหบริการ และการใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงสรางระบบราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละของบุคลากรใน สป. / ศธ. มีความพึงพอใจในการประสานการจัดทําคํารับรองและ
การถายทอดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๘ รอยละคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักการรับรูผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสป.
ตัวชี้วัดที่ ๙ รอยละของผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการสงเสริมการพัฒนาตามแนว PMQA
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบราชการของ สป.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ จํานวนระบบงานที่ใชอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการพัฒนางาน
มิติดานการพัฒนาองคกร
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนาตามสมรรถนะตามภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ กพร.สป.
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา PMQA ของ กพร. สป.
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสําเร็จการจัดการความรูในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของ สป. ศธ.

- ๑๑ ขอเสนอแนะ
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด
สินธุพันธประทุม) สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เชิญชวนใหหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทํา TQA ประกวดแขงขันกัน แลวเชิญองคกรที่ไดรับรางวัลมาใหความรู ถา ศธ. ลองทํา

PMQA Conference โดยเชิญสํานักตาง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรูก ัน ทั้งนี้อาจเชิญกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ดําเนินการในเรื่อง PMQA ไดอยางดีมารวมประชุมดวย จะเปนการผลักดันและตุน ใหสํานักตาง ๆ ทํา PMQA
ไดดีขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๖ เรื่อง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กลุมตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
¾ ตสน.ศธ. (นางสาวจิรารัตน นันทวโนทยาน) รายงานวา แนวคิดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยใชกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ นําภารกิจสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
และนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีมากําหนดเปนตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหประเมินผลไดอยางครบถวน เพิ่ม
ตัวชี้วัดที่จําเปนตองมี ไมกําหนดตัวชี้วัดทีม่ ีความซ้ําซอนกัน ตัวชี้วัดตองสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานได
อยางแทจริงและมีจํานวนที่เหมาะสม
มิติดานประสิทธิผล
๑. ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง เพื่อ
นําเสนอ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
๒. ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบการดําเนินงาน งาน/โครงการ ของสวนราชการตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป
๓. ระดับความสําเร็จในการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบ
งาน/โครงการของสวนราชการ
๔. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน สังกัด ศธ.
๕. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวงศึกษาธิการ
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต การสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบดําเนินงาน
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับสํานัก
มิติดานการพัฒนาองคกร
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ๑๒ ๓. จํานวนวันเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตอคน/ป
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของสํานัก
๕. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับกระบวนทัศนวฒ
ั นธรรม และคานิยมระดับสํานัก
๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๗ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหนวยตรวจสอบภายใน สป.
¾ ตสน.สป. (นายประสพ กันจู) รายงานวาแนวคิดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
มิติดานประสิทธิผล
๑. ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบดานการเงิน การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน
๒. ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบการ ดําเนินงานโครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อ คูมอื การเรียนการสอนและการฝกอบรม
๓. ระดับความสําเร็จของขอเสนอแนะและขอทักทวง ที่หนวยรับตรวจนําไปปฏิบตั ิ
๔. ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
๑. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
๒. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. รอยละของอัตราการเบิกจายงบดําเนินงาน
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน
๓. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
มิติดานการพัฒนาองคกร
๑๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการของสํานัก
๑๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยม ระดับสํานัก
๔. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- เรื่อง รูปแบบการจัดทําหนังสือวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๑๗ ป

- ๑๓ ¾ หน.กสท.สอ. (นายพงศธร พนมสิงห) รายงานความกาวหนาการจัดทําหนังสือวันคลายวันสถาปนา
กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๑๗ ป ดังนี้
๑. รูปเลม : กระดาษอารต ๔ สี
๒. ชื่อหนังสือ : ศธ. ครบรอบ ๑๑๗ ป “๒๕๕๒ ทศวรรษใหมปฏิรูปการศึกษาไทย”
๓. เนื้อหา
- ยอนอดีตประวัติศาสตรการศึกษาไทย
- ทศวรรษใหมปฏิรูปการศึกษาไทย
- คุณภาพ โอกาสทางการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ
- ผลงานความกาวหนาการดําเนินงานของ ๕ องคกรหลักและองคกรในกํากับตามนโยบายของ ศธ.
ขอเสนอแนะ
 ประธานฯ ขอใหเพิ่มสาร ของ รมช. อีก ๒ ทาน
¾ ผตร. ศธ. (นายกมล รอดคลาย) แจงวาหนังสือวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เปนที่
สนใจของบุคคลโดยทั่วไป เพราะ ศธ. ไมไดเสนอเปนผลการดําเนินงานเปนหลัก แตเสนอเปนบุคคลสําคัญที่มีตอ วง
การศึกษา เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร แตปนรี้ ูปแบบและเนื้อหาเปลี่ยนไปเปนทศวรรษใหมปฏิรูปการศึกษาไทย
โดยอาจพูดถึงประวัติการศึกษาไทย การปฏิรูปในแตละชวงและมีบุคคลสําคัญในชวงนัน้ ๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- เรื่อง การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ขั้นความรูชั้นสูง
¾ สกก. (นายสายัณห สันทัด) รายงานวา สกก. ไดจดั การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนาํ ขั้น
ความรูชั้นสูง ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยการรับ
สมัครจากบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๔๕ คน ไดแก ผูบ ริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกิจกรรมลูกเสือ ผูปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรค
ประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการฝกอบรม สมัครไดที่ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อาคาร
เสมารักษ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยไมเสียคาใชจา ย
ขอเสนอแนะ
 ประธานฯ ขอให สกก. ประสานงานกับ สร. เพื่อเรียนเชิญคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เขา
อบรมดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

