รายงานผลการประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ: ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ
หรือกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
--------------ความเป็นมา
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด จั ด ท าค ารั บ รอง
การปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัว ชี้วัด ที่ 3 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
สารสนเทศผู้รับบริการ ซึ่งในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3 พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายแต่ละระดับ โดยให้วิเคราะห์/ทบทวนทุกกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอานาจหน้าที่ที่ระบุ
ในกฎหมาย วิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการของทุกกระบวนการหลัก เกี่ยวกับร้อยละความพึงพอใจ ประเด็น
ความไม่ พึ ง พอใจ และประเด็ น ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร ผลการปรั บ ปรุ ง โดยรวบรวมสารสนเทศ
การให้บริการในแต่ละกระบวนการหลัก 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561) ซึ่งเป็นการ
ดาเนิ นงานตามแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
และหมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 2
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา ตัว ชี้ว ัด ที่ 3 ระดับความสาเร็จ ในการจัดทา
สารสนเทศผู้รับบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้
คะแนนที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจึ ง จั ด กิ จ กรรมประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารมุ่ ง เน้ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร: ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต
หรื อการบริ การหรื อกระบวนการปฏิบั ติงานของสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ผู ้เ ข้า ประชุม มีค วามรู้ความเข้า ใจในการดาเนิ นการตามค ารับ รองการปฏิ บัติร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง
การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ หมวด 6 การมุ่ งเน้ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร ตัว ชี ้ว ัด ที ่ 3 ระดั บ
ความสาเร็จในการจัดทาสารสนเทศผู้รับบริการ
ผู้เข้าประชุม
ผู ้เ ข้า ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารมุ่ ง เน้ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร: ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต หรื อ การบริ ก ารหรื อ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คือ หั ว หน้ า กลุ่ ม
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนการหลั ก และคณะท างานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ รวมจานวน 13 คน
/ขั้นตอน...

-2ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางานปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ประสานงานและจั ดเตรี ยมความพร้อมในการจัดประชุม ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม
สถานที่ประชุม
3. ประสานงานในเรื่องสถานที่ และเครื่องดื่ม
4. จั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารมุ่ ง เน้ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร: ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต หรื อ การบริ ก ารหรื อ
กระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ดาเนินการจัดประชุม
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา)
- ประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางทางการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันฯ
- ผู ้ร ับ ผิด ชอบกิจ กรรมชี ้แ จงแนวทางการดาเนิน การตามคารับ รองการปฏิบั ติร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง
การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ หมวด 6 การมุ่ งเน้ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร ตัว ชี ้ว ัด ที ่ 3 ระดั บ
ความสาเร็จในการจัดทาสารสนเทศผู้รับบริการ
- ผู้ เข้าประชุ มร่ วมกั น พิจารณาการดาเนินการวิ เคราะห์ /ทบทวนตามตัว ชี ้ว ัด ที ่ 3 ระดั บ
ความสาเร็จในการจัดทาสารสนเทศผู้รับบริการ
5. สรุปผลการประชุม
สรุปผลการประชุม
1. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้แนวทางการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ โดยกล่าวถึงหลักการรับฟังความเห็นของผู้รับบริการ
แม้จะมีค่าเฉลี่ย ผู้แสดงความไม่พึงพอใจจานวนน้อย เมื่อเทียบกับจานวนผู้รับบริการที่สารวจทั้งหมดแล้ ว
ก็จาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น แต่การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงาน ควรเลือกดาเนินการ
ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการมาก และสามารถดาเนินการปรับปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว ๆ เช่น การ
ปรับปรุงคุณภาพอาหาร เครื่องดื่ม แต่บางเรื่องหากยังไม่ได้นามาปรับปรุงการให้บริการ ควรต้องแจ้งเหตุผลให้
ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้ระบุเรื่อง หรือประเด็นที่ผู้ตอบแบบ
สารวจมีความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจไว้ด้วย ซึ่งเมื่อผู้อานวยการสถาบันฯ รับทราบ ถือว่ารับรู้ ทั้งนี้
หลายๆ เรื่ องที่ควรต้องมีการปรั บปรุงคุณภาพการให้ บริการ แต่เมื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน จึงเป็นที่มาของการที่ต้องใช้เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสถาบันฯ นอกจากนี้ การทางานร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นเครือข่าย
ขอให้ระมัดระวังการใช้คาพูดหรือหนังสือเพื่อสื่อสารการทางานไม่ให้เป็นไปในลักษณะของการสั่งการ แต่ขอให้
เป็นการประสานการทางาน การทาความเข้าใจให้ตรงกัน มีความเอื้อเฟื้อ สนับสนุนข้อมูลการทางานร่วมกัน
2. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง คณะทางานและเลขานุการ หมวด 6 ชี้แ จงว่ากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.สป.) ได้กาหนดตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็ จของการจัดทาสารสนเทศของผู้รับบริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
/2.1 หน่วยงาน...

-32.1 หน่วยงานต้องวิเคราะห์/ทบทวนทุกกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอานาจหน้าที่ที่ระบุ
ในกฎหมาย (แบบฟอร์มที่ 1) ซึ่งข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์/ทบทวนผู้ รับบริการตามกระบวนการหลักของ
สถาบันฯ (กระบวนการหลัก ผลผลิต/การบริหาร ผู้รับบริการ และช่องทางการรับฟัง) เป็นข้อมูลเดิมที่ สคบศ.
ได้จัดทาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 และได้มีการปรับปรุงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการหลักและกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบกระบวนการหลักของสถาบันฯ มีดังนี้
ชื่อกระบวนการหลัก
1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา
2. การพัฒนานักบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (นบก. ศธ.
และ นบส. ศธ.)
3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
4. จัดทานโยบาย แผน และแนวทางในการพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตามนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครูฯ
6. การวิจัยเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
8. จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่ายการพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
10. การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
11. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร
เฉพาะสาขา (Specialized Training)

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
/กลุ่มพัฒนาผู้นา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ทุกกลุ่มใน สคบศ.
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ทุกกลุ่มใน สคบศ.

/กลุ่มพัฒนา...

-4กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.) กาหนดให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล (แบบฟอร์มที่ 1) ภายในเดือนพฤษภาคม
2562 ซึ่ง ฝ่า ยเลขานุก ารฯ ได้ก าหนดให้ก ลุ ่ม ผู ้ ร ับ ผิด ชอบส่ง ข้อ มูล ให้ฝ ่า ยเลขานุก ารฯ ภายในวัน ที่
24 พฤษภาคม 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้ กพร.สป.
2.2 หน่วยงานต้องวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการของทุกกระบวนการหลัก ได้แก่ ข้อมูลร้อยละ
ความพึงพอใจและประเด็นความไม่พึงพอใจย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 (แบบฟอร์มที่ 2) และข้อมูล
ประเด็นความต้องการของผู้รับบริการ ผลการปรับปรุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 (แบบฟอร์มที่ 3)

กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร (กพร.สป.) ได้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ผลการจั ด ท า
สารสนเทศของผู้รับบริการตามแบบฟอร์ม 1 – 3 ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นขั้นตอนการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายในระดับคะแนน 5
ฝ่า ยเลขานุก ารฯ จึง กาหนดให้กลุ่ม ผู้รับผิด ชอบกระบวนการหลัก ของสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุค ลากรทางการศึก ษา ส่ง ข้อ มูล (แบบฟอร์ ม ที่ 2, 3 ) ให้ฝ่า ยเลขานุก ารฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน
2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.)

-5ภาพกิจประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ: ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการ
หรือกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

