สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๓. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๔. นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
๕. นายนิวตั ร นาคะเวช
๖. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๗. นายกมล รอดคลาย
๘. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๙. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๐. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๑. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๒. นางนิตยา ภิรมยกิจ
๑๓. นางสาวกัลยา ทารักษ
๑๔. นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
๑๕. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๖. นายอนันต ระงับทุกข

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ ที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
/๑๗. นายกิจสุวัฒน...

-๒๑๗. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๘. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๑๙. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค
๒๐. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๒๑. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
นายศุภกร วงศปราชญ
นายไพศาล วิศาลาภรณ
นายสันทัด สินธุพันธประทุม
นายสกนธ ชุมทัพ
นางรจนา สินที
นายวิชัย ผกผา

๒๙. นายบุญจันทร บัวหุง
๓๐. นางนันทา อนะมาน
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นายศักดิ์ชยั ทวีศักดิ์

๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นายพงศธร พนมสิงห
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิตกิ าร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยากรบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ
/เริ่มประชุม...

-๓เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
Ó นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ รอง ปศธ. ในฐานะตัวแทนผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอให นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รอง ปศธ. มอบดอกไมแสดงความยินดี แก นายชินภัทร ภูมิรัตน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสที่ไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานไดกลาวขอบคุณ แลวเลาเรื่องที่เดินทางไปรับรางวัลที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอจากนัน้ แจง
วาการประชุมวันนี้เปนการปรึกษาหารือขอราชการ ของ สป. มีประเด็นตอเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
Óนายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน. ขอแกไข รายงานการประชุม ขอ ๓.๑ เรื่องการจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียน ยอหนาที่ ๒ ขอความวา “กรมบัญชีกลางมีขอเสนอเพื่อการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียนอาจไมคลองตัว อาจตั้งกองทุนตามมติ ครม. ซึ่งไมตองใช งปม. และบุคลากรของรัฐ”
แกไขเปน “กรมบัญชีกลางมีแนวทางการดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งอาจคลองตัวกวา
แตตองอยูใ นเงื่อนไขวา ไมใช งปม. และบุคลากรของรัฐ”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง โครงการสงเสริมการดําเนินงานราชการในสะอาด สป.
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง โครงการ
สงเสริมการดําเนินงานราชการใสสะอาด สป. ซึ่งที่ประชุมไดมมี ติมอบให กพร.สป.ไปศึกษาวิเคราะหวา
โครงการสงเสริการดําเนินการราชการใสสะอาด สป. ควรเปนหนวยงานใดรับผิดชอบ โดยดูวตั ถุประสงค
และภาระงานนั้น
Óนายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร.สป. ไดรายงานวา เนื่องจากโครงการดังกลาวไดดาํ เนินการ
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบตามที่ สํานักงาน ก.พ. โดยให
ดําเนินการ ดังนี้

-๔๑. จัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด
๒. จัดทําแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาด
๓. รายงานผลการดําเนินการเปนรายปให สํานักงาน ก.พ. ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ของทุกป
และเมื่อป ๒๕๔๗ สํานักอํานวยการ สป. ไดบนั ทึกเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา) ไดมอบหมายให สนย.สป. เปนผูดาํ เนินงาน และทางคณะทํางานไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนงานราชการใสสะอาดดวยความเขมแข็ง ซึ่งประสบความสําเร็จและบังเกิดผลดวยดีตลอดมา ซึ่ง
กพร.สป.ไดนาํ ขอมูลดังกลาว นําเสนอ ปศธ. เพื่อพิจารณา และ ปศธ. มอบให กพร. สน. และ สนย. หารือ
รวมกัน นั้น
จากการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน ระหวาง หัวหนา กพร. ผอ.สน. และ ผอ.สนย. เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมเห็นวา ตามพันธกิจของโครงการนั้น จะสอดคลองกับ พรบ. ขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ เพื่อใหมีการประมวลจริยธรรมของขาราชการ และใหสวนราชการ
จัดตั้งกลุมงานเพื่อรองรับคณะกรรมการคุมครองจริยธรรมในสวนราชการ งานดังกลาวเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลพฤติกรรมการปฏิบัตติ นของบุคลากรในองคกร จึงมีความเกี่ยวของกับหนวยงานตาง ๆ คือ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร เกี่ยวของในสวนของแผนการปฏิบัติงาน สํานักนิติการเกี่ยวของในสวนของการ
สืบสวนสอบสวนพฤติกรรม และยังเกี่ยวของกับงานดานบุคลากรอีกดวย จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม : ขอใหเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ หารือรวมกันอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒ เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ สป. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง นโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีของ สป. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติมอบให กพร.สป.
ประสาน สนย. เพื่อพิจารณาบรรจุโครงการ เพื่อสะทอนการนําองคกรที่ดี โดยดูเจตนารมณ จัดทําขอเสนอ
ปลัดกระทรวง จากนั้นใหทุกสํานักที่เปนเจาของโครงการนําเสนอความกาวหนาในทีป่ ระชุม
ก. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
๑. โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (กศน.)
Óน.ส. ระเบียบ สมจิตร กศน. รายงานวา โครงการดังกลาว มี ๒ โครงการ ดังนี้
- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา
- การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
แนวทางปฏิบัติ
๑. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑ ผลิตรายการโทรทัศน-วิทยุและมัลติมิเดีย เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตาม
หลักสูตร
๑.๒ จัดรายการและออกอากาศทางโทรทัศน-วิทยุ
๑.๓ ผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
๑.๔ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคโทรทัศน - วิทยุ

-๕๑.๕ เผยแพร ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
๒. การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
๒.๑ พัฒนากระบวนการเรียนรูจากหองสมุดในสังกัด สํานักงาน กศน.
๒.๒ ศึกษาพฤติกรรมนิสัยรักการอานในหองสมุด สังกัดสํานักงาน กศน.
๒.๓ พัฒนาบุคลากรดานหองสมุดของสํานักงาน กศน.
๒.๔ เผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็ปไซด
๒.๕ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
Óดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ กศน. รายงานวาการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต เปนสวนหนึง่ ของ
แนวนโยบายหลักเนนสื่อและการกระจายสือ่ การเขาถึงและการพัฒนา
๒. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน (สช.)
Ó นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร เลขาธิการ สช. รายงานวา โครงการดังกลาวมีการดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ กระตุน คา NP ใหสูงขึ้น
๒.๒ การพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
๒.๓ จัดสื่อการเรียนการสอนใหเด็กนักเรียนดอยโอกาส
๒.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเอกชน
ข. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๑. แผนการทบทวนและการปรับปรุงวิธกี ารรับฟงการเรียนรูความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (สอ. สป.)
Óนางจรรยา ชวนานนท ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ รายงานวา โครงการดังกลาวมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ชองทางที่ ๑ การทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และไดเพิ่มหัวขอความคาดหวัง
ที่จะไดรบั บริการ
๑.๒ ชองทางที่ ๒ สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนผูม ีสวนไดสวนเสีย
๑.๓ ชองทางที่ ๓ รับรองเรียนและขอคําปรึกษาแนะนํา ผานเว็บไซต ของศูนยบริการประชาชน
๑.๔ ชองทางที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูทาง call center สายดวน ๑๕๗๙ แตมีปญหา
เรื่องงบประมาณ เกี่ยวกับงบลงทุนพัฒนาระบบ
๒. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ (ศทก. สป.)
Óนางสาวมยุรี รัตนมุง รก.ผอ.ศทก. รายงานวา โครงการดังกลาวมีการดําเนินการ ดังนี้
๑. มาตรการการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ (ศทก.)
๑.๑ จัดทําและบูรณาการระบบฐานขอมูลสารสนเทศขององคกรใหสามารถเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับใชในการบริหารจัดการ การวิเคราะหและจัดทํานโยบาย และการ
ใหบริการ
ั นากระบวนงานใหมี
๑.๒ จัดทําระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ในหนวยงานใหพฒ
ประสิทธิภาพ

-๖๑.๓ พัฒนามาตรฐานขอมูล มาตรการและแนวปฏิบตั ิสาํ หรับการปฏิบัติงานและการใหบริการ
๑.๔ พัฒนาบุคลากรดาน ICT เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบที่พฒ
ั นาขึ้น
๑.๕ ปรับปรุงสรางความเขาใจและสงเสริมสนับสนุนระเบียบวาดวยการบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๖ พัฒนาสือ่ ประเภทตางๆ และชองทางการใหบริการ เพื่อการเผยแพรขอมูลการใหบริการแก
ประชาชน
๒. โครงการไปสูการปฏิบตั ิ ๑๐ ระบบ ประกอบดวย
๒.๑ โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยปฏิบตั ิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
๒.๓ โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ระบบ GIS)
๒.๔ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานการศึกษา (ระบบ EIS)
๒.๕ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณ (รค. กับกลุมบริหารการคลังฯ สอ.)
๒.๖ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ(รค. กับกลุมบริหารงานบุคคล สอ.)
๒.๗ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบทะเบียนทรัพยสิน (รค. กับกลุมบริหารการคลังฯ สอ.)
๒.๘ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเว็บไซตกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๘.๑ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเว็บไซตกระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th)
๒.๘.๒ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเว็บไซตศึกษา (www.sueksa.go.th)
๒.๘.๓ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเว็บไซต schoolnet (www.school.go.th)
๒.๘.๔ โครงการบํารุงรักษาระบบบริการสารสนเทศดานการศึกษา (Intranet)
(www.mis.moe.go.th)
๒.๘.๕ โครงการพัฒนาเว็บไซตและระบบฐานขอมูลเยียวยาของนักเรียน/นักศึกษาผูไ ดรัผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (www.moc.moe.go.th)
๒.๙ ระบบสารสนเทศสถานศึกษา (สช.)
๒.๑๐ ระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (สช.)
๓. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Ó นายสกนธ ชุมทัพ ผอ. สนย. รายงานวา โครงการดังกลาวมีการดําเนินการ ดังนี้
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานนโยบาย ยุทธศาสตร และ แผนปฏิบัติของ สป.
๒. จัดทําฐานขอมูลดานนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผนของ สป.
๓. สงเสริม สนับสนุนการมี สวนรวมในการพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร และ แผนปฏิบัติการ โดย
ใหผูเกี่ยวของและประชาชน ไดมีสวนรวมแสดงความ คิดเห็น
๔. ใหมีการบริหารความเสี่ยง ที่เกิดจากการพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร และ แผนปฏิบัติราชการ
๕. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๖. สรางเครือขายการพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิราชการ ใหเชื่อมโยงในทุกระดับ

-๗๗. สนับสนุนใหมีการกํากับ เรงรัดติดตามประเมินผล การดําเนินงานตาม นโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัตริ าชการ อยางเปนระบบ
ค. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานผูปฏิบัติงาน
Óนางจรรยา ชวนานนท ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ รายงานวา
๑. การจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูบคุ คลประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งจะรองรับ
กับ พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๔๒(๒)(๓) มาตรา ๗๔ และ ๗๖ ซึ่ง
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใหคาํ นึงถึงผลสัมฤทธิ์และสิทธิประโยชน ซึ่งตามมาตรการแลวจะตอง
ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้กับบุคลากรทุกคนรวมทั้งใหความรูดา นการประเมินตนเองดวย
๒. โครงการคานิยม Team Wins สูการปฏิบัติ (สอ. สป.) จากการทําแบบสอบถาม ขาราชการสวน
ใหญเลือกคานิยมที่จะนําไปปฏิบตั ิคือ T , A, และ M ซึ่ง สอ.สป. จะติดตามและประเมินผล รวมทั้งผลักดัน
ใหสํานักตาง ๆ นําคานิยมไปปฏิบตั ิ
สําหรับเรื่องขาราชการใสสะอาด
ทางสํานักอํานวยการจะขอเปนผูรับผิดชอบเนื่องจากโครงการ
ดังกลาวเกี่ยวโยงกับโครงการตาง ๆ ที่สํานักอํานวยการจะตองทํา และจะเสนอแผนปฏิบัติการและขอแตงตั้ง
คณะทํางานจากทุกสํานักเขามาชวยดําเนินการตอไป
Óนายบุญจันทร บัวหุง หน. กพร.สป. เสนอ วา กพร.สป. เปนผูรวบรวมเอกสารและประสานงาน
เพื่อรองรับการตรวจประเมินผลจาก สํานักงาน ก.พ.ร. เนื่องจากเอกสารที่ตองใชในการตรวจประเมินมีเปน
จํานวนมากและ สํานักงาน ก.พ.ร. จะตรวจประเมินตามเอกสาร
ปศธ. ใหขอ เสนอแนะวาอะไรที่ยุงยากหรือเปนภาระเกินไปใหทําเปนรายงานประกอบ
ขอเสนอแนะ สงให สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาตอไป
Óนายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน. ในเรื่องของ พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามมาตรา ๗๘ ใหสวนราชการออกขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของขาราชการ ซึ่งยังไมมีการพูดถึง
Óนางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ. จะเริ่มจัดประชุมชี้แจงและใหความรูเรื่อง พรบ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แกผูบริหารและขาราชการในสังกัด สป. ในเดือน มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่ง
ขณะนี้กําลังประสานงานกับวิทยากรจาก ก.พ.
มติที่ประชุม :
- มอบ กพร.สป. รวบรวมแนวคิดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๒ ของแตละสํานัก เพือ่ นําเสนอที่ประชุม ในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๔.๑ กําหนดการพิธีตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงศึกษาธิการ วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
Óนายศักดิ์ชยั ทวีศักดิ์ หน.กอ. รายงานวา กําหนดการพิธีตอนรับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เริ่มจากเวลา
๐๘.๑๕ น. ผูบ ริหารระดับสูงของกระทรวงพรอมกันที่หนาอาคารราชวัลลภ เวลา ๐๘.๓๐ น. รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ

-๘พิธีสักการะพระพุทธรูปประจํากระทรวง, ศาลพระภูมิ, พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ พรอมกัน ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ แนะนําผูบ ริหาร
ระดับสูง มอบดอกไมแสดงความยินดี นําเสนอบทบาทภารกิจของกระทรวง และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย
มติที่ประชุม : มอบนายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ แจงกําหนดการนี้ใหทา นรัฐมนตรีทราบดวย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพือ่ พิจารณา
๕.๑ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
Óนางเพียงจันทร ทองปาน กพร. รายงานวา การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงบุคลากรมีความพรอม และความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตา ง ๆ PMQA ของ สป. ประเมินตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐานประกอบดวย ๗ หมวด(๕๒ ประเด็น) แตละประเด็นจะ
เปนการมุงเนนกระบวนการ และระบบงานพื้นฐานที่จาํ เปนเพื่อตอบสนองประเด็นตาง ๆ ของ พ.ร.ฎ. ตาง ๆ
สวนราชการตองดําเนินการในแตละประเด็นใหครบทุกขอและทุกหมวด สํานักงานปลัดถูกจัดอยูประเภทกรม
ดานบริการ(จัดตามภารกิจของหนวยงาน) การทํางานของ PMQA กําหนดใหทาํ ๓ ปโดยป ๒๕๕๒ บังคับใน
หมวดที่ ๓ (การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย) เลือกทําหมวด ๑ (การนําองคกร)
และหมวด ๖ (การจัดการกระบวนการ) ป ๒๕๕๓ บังคับในหมวดที่ ๕ (การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) เลือก
ทําหมวด ๑ (การนําองคกร)หรือหมวด ๖ (การนําองคกร) ป ๒๕๕๔ บังคับในหมวดที่ ๒ (การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร) และทําหมวด ๔ (การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู) ไมมีเลือก แตปนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.
แนะนําใหเลือกในหมวด ๑ การนําองคกร เพราะเปนเรื่องสําคัญ ในป ๒๕๕๓ เลือกหมวด ๖ การจัดการ
กระบวนการ
ที่ผานมาในป ๒๕๔๙ – ๕๐ เปนการวัดการดําเนินการแบบ Milestone ป ๒๕๕๑ มุงเนนการบูรณา
การตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรนํามาผนวกกับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยใหมีการประเมินองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ ADLI สวนในป ๒๕๕๒ นี้ เปน
ตัวชี้วัดบังคับ วัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ ๒ แผน มุงเนนใหสวน
ราชการปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง สวนเกณฑเปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน
เปนกรอบการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ซึ่งถือเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกร
เบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” เมื่อดําเนินการ ๓ ป ก็จะได ๖ หมวด สวนหมวด ๗
(ผลลัพธการดําเนินการ ๔ ดาน) จะเปนหมวดบังคับในการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน PMQA ในป
๒๕๕๒ น้ําหนักรอยละ ๒๐ โดยแบงเปน
ขอ ๑๔.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ น้าํ หนัก ๑๒

-๙ขอ ๑๔.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (หมวด ๗)
น้ําหนัก ๔
ขอ ๑๔.๓ ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ น้ําหนัก ๔
แผนภาคบังคับ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่กําหนดขึ้นตามลักษณะภารกิจหลักของกรม ซึ่ง สป.
เปน กรมดานบริการจัดทําแผนหมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย เนื่องจาก
เปนหนวยงานที่ตองใหความสําคัญกับการสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพใหกับประชาชนผูรับบริการ
แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสใน
การปรับปรุงของทุกหมวด และคัดเลือก ๑ หมวดที่มคี วามสําคัญที่สุดมาดําเนินการ
สป. จะดําเนินการพัฒนาในป ๒๕๕๒
ใน ๒ แผน และผลลัพธการดําเนินงาน
 หมวดภาคบังคับ หมวด ๓
 หมวดภาคสมัครใจ หมวด ๑
 ผลลัพธการดําเนินงาน หมวด ๗
งาน PMQA ปงบประมาณ ๒๕๕๑ มีสํานักที่รับผิดชอบ ดังนี้
หมวดที่ ๑ การนําองคกร มอบหมายให กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร มอบหมายให สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หมวดที่ ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มอบหมายให สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู มอบหมายให สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
หมวดที่ ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มอบหมายใหสาํ นักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และสํานักอํานวยการ สป.
หมวดที่ ๖ การจัดกระบวนการ มอบหมายให สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
หมวดที่ ๗ ผลลัพธการดําเนินการ มอบหมายให สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ การบริหารจัดการ PMQA ของสวนราชการ ใหจดั เนื้องานของ PMQA ลง
เปนงานประจําตามพันธกิจของหนวยงาน ระดับสํานัก/กอง เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในทางปฏิบัติ จึงเสนอ
พิจารณามอบหมายหนวยงานที่มีพันธกิจ สอดคลองกับ PMQA
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๒ สวน ไดแก
๑. ลักษณะสําคัญขององคกร (หมวด P) เปนการอธิบายภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอม
ในการปฏิบัตภิ ารกิจ ความสัมพันธกับหนวยงานอื่นในการปฏิบัติราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตร และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ซึ่งเปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการดําเนินการของ
องคกรโดยรวม

- ๑๐ ๒. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๑ – ๗ )
มติที่ประชุม : ป ๒๕๕๒ มอบหมายหนวยงานที่มีพันธกิจ สอดคลองกับ PMQA รับผิดชอบดังนี้
หมวดที่ ๑ การนําองคกร มอบ สอ.
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร มอบ สนย.
หมวดที่ ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มอบ กศน. สช.
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู มอบ กพร. ศทก. สคบศ.
หมวดที่ ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มอบ กคศ. สคบศ. สอ.(กบค.) สต.
หมวดที่ ๖ การจัดกระบวนการ มอบ กศน. สช.
หมวดที่ ๗ ผลลัพธการดําเนินการ มอบ สนย. สตผ. กพร.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ป.ศธ. ขอกําหนดวันประชุมครั้งตอไป ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

