ผู้มาประชุม

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชัน้ ๒ อาคารราชวัลลภ
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๑. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
๒. นายกมล รอดคล้าย
๓. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๔. นายกิจสุวฒ
ั น์ หงส์เจริญ
๕. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๖. นางสาวเชนิสา ทุ่งโชคชัย
๗. นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
๘. นางปิยาภรณ์ จันทบาล
๙. นางสาวเอมอร ชเยมะ
๑๐. นางสุธินี ขาวอ่อน
๑๑. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
๑๒. นางศิริพร กิจเกื้อกูล
๑๓. นายวัชรินทร์ จําปี
๑๔. นายพิชัย แก้วสุวรรณ
๑๕. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๑๖. นายดํารง ลิมาภิรักษ์
๑๗. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๘. นายสงบ อินทรมณี
๑๙. นายสายัณห์ สันทัด
๒๐. นายปัญญา ประเสริฐศรี
๒๑. นายสกนธ์ ชุมทัพ
๒๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ์
๒๓. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๔. นายเบญจรงค์ ศรีเนตร
๒๕. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๒๖. นางนันทา อนะมาน
๒๗. นายประสพ กันจู
๒๘. นายเจตนา แดงอินทรวัฒน์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และ ๑
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑
รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผู้อํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผู้อํานวยการสํานักนิติการ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผู้อํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สป.
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษา กทม.
/๒๙. นายพงศ์ธร...

-๒๒๙. นายพงศ์ธร พนมสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
๓๐. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
หัวหน้ากลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ สํานักอํานวยการ
๓๑. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล แทนหัวหน้าสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
๓๒. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ แทนผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นางธัญพร มงคลการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เรื่อง การจัดการเรื่องงบประมาณประจําปี ๒๕๕๕
- ในส่ ว นของแต่ ล ะสํ า นั ก นั้ น ได้ ร วบรวมไว้ ที่ สนย. เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สํ า นั ก ใดติ ด ขั ด เรื่ อ ง
งบประมาณอย่างไรให้ปรึกษาหารือกับ สนย.
- สช. ให้ของบประมาณให้ครบ หาหลักฐานข้อเท็จจริงเรื่อง จํานวนเด็ก สช. ไปยืนยันเพื่อไม่ให้
ถูกตัดงบประมาณ และประสาน ศทก. นําข้อมูลของนักเรียน สช. ที่แท้จริงมายืนยันเพื่อเพิ่มความหนักแน่นขึ้น
- ก.ค.ศ. การของบประมาณกองทุ น ฯ เพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารขอ ตั้ ง ไว้ ติ ด ต่ อ กั น ๕ ปี ทํ า ให้
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นงบประมาณผูกพันเพื่อให้ได้งบประมาณครบตามที่ขอ
๒. เรื่อง กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- มอบ ผอ.กองทุนฯ (นางวัชรินทร์ ฮ่ํารัตนาพร) ประสานงานกับ กทช. เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ปี ๒๕๕๔ มาให้กองทุนฯ และขอให้ไปติดตามเรื่องกฎกระทรวง ว่าด้วยการใช้เงินของกองทุนฯ เพราะขณะนี้ยัง
ไม่สามารถใช้เงินได้ ก.ค.ศ. ได้ ดําเนินการจัดทํากฎกระทรวงเพื่อรองรับ พ.ร.บ. แต่ ศธ. บริหารกองทุนฯ ภายใต้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นในกฎกระทรวงต้องมีประเด็นหนึ่งหรือมาตราหนึ่งที่จะให้ดําเนินการได้
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้สภาการศึกษาก็ได้รับประเด็นนี้ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กองทุน สสค.
อยู่ที่ สสส. ส่วน ศธ. ทําได้เพียงติดตามเท่านั้น
๓. เรื่อง กองทุนครูของแผ่นดิน
ขณะนี้มีผู้บริจาคประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท
- มอบ ก.ค.ศ. เร่งรัด เรื่อง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
ขอให้เร่งรัดติดตามเงินบริจาคตามที่ผู้บริจาคได้แจ้งความประสงค์ไว้
- มอบ สอ. ช่วยติดตาม และดําเนินการออกใบแทนใบเสร็จให้ถูกต้องตามระเบียบ ขณะนี้ได้
จัดทําระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯชั่วคราวไว้ก่อน แล้วมีคณะกรรมการชั่วคราว เพราะไม่มั่นใจว่า พ.ร.บ.
กองทุนฯจะออกเมื่อใด แต่ระเบียบฯนี้ก็สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กองทุนฯ
/๔. เรื่อง งาน...

-๓๔. เรื่อง งานคล้ายวันสถาปนา สช.
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครบรอบ ๙๓ ปี
๕. เรื่อง การประชุมนานาชาติ ณ พัทยา
จัดการประชุมในวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัด
ชลบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุม ประเทศที่เชิญเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และลาว ทั้งนี้ได้ปรึกษากับ รมว.
แล้ว ควรเชิญทุกประเทศในอาเซียน เข้าร่วมประชุม
- มอบผอ. สต. ประสานกับ ผอ. UNESCO (Gwang-Jo Kim) เพื่อเชิญประเทศต่าง ๆ
ในอาเซียนเข้าร่วมประชุมด้วย
๖. เรื่อง การทะเลาะวิวาทของเด็ก
ช่วงเดือนที่เด็กทะเลาะวิวาทกันมีอยู่ ๓ ช่วง คือ ๑) ช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒) ช่วงเดือน
พฤศจิกายน และ ๓) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขอให้ผู้บริหารวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหามาตรการที่ดีมา
ดําเนินการแก้ไข
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการส่ ว นกลางใน สป.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
- แจ้ งเพิ่ มผู้ เข้ าประชุ มรายที่ ๑๔ นายเกี ยรติ ศั กดิ์ เสนไสย ที่ ปรึ กษาด้ านเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศ และรายที่ ๑๕ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
- แจ้งขอแก้ไข
หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒๐ “ณ อาคารเรนเจอร์ ๒” เป็น “ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒”
หน้า ๘ บรรทัดที่ ๑๐ “ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ” เป็น “นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ”
บรรทัดที่ ๑๗ “ ๘ มกราคม ๒๕๕๓” เป็น “๘ มกราคม ๒๕๕๔“
บรรทั ดที่ ๒๑ และบรรทั ดที่ ๒๗ “ถวายวายพระราชสมั ญญา” เป็ น “ถวายพระราช
สมัญญา”
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๑๙ “ระเบียบวาระที่ ๖” เป็น “ระเบียบวาระที่ ๕”
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระ...

-๔ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ไตรมาส ๑) ภาพรวมของ สป.
¾ สอ. (นายอภิชาต กิตติวรรธนะ) รายงานว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
เห็นชอบ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๔ ให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ ในส่วนนี้ ได้กําหนด มาตรการ ฯ ไว้ ๙ ข้อ ดังนี้
๑. ให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๓ เรื่อง มาตรการและ แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส สรุปทั้งปี โดย ภาพรวมทุกงบรายจ่าย
ร้อยละ ๙๓.๐๐ ภาพรวมรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๒.๐๐
๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย โอนจัดสรรงบประมาณ ที่ต้อง
ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๓. ให้ทําแผนการใช้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
๔. ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับระบบ GFMIS ในไตรมาส ๓
๕. หากมี การโอนเปลี่ ยนแปลงที่ ต้ องขอทํ าความตกลงกั บสํ านั กงบประมาณ ให้ ส่ งไป ภายในวั นที่
๒๐ ส.ค. ๕๔
๖. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ฯ (สอ.,กศน.,ก.ค.ศ.
และ สช.) เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายฯ (สป. ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ฯ ที่ ๑๕๘๗ / ๒๕๕๓ เร่งรัดติดตาม
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาพรวม สป.)
๗. ให้หน่วยเบิกจ่าย คือ สอ., กศน., ก.ค.ศ. และ สช. รายงานการใช้จ่ายเงินประจําเดือนตามแบบกําหนด
ส่งให้ สอ. เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินและเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ
๘. ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสําคัญในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปี ๒๕๕๔ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
๙. ให้ หน่ วยงานสามารถกํ าหนดมาตรการและแนวทางการเร่ งรั ดติ ดตามการใช้ จ่ ายเงิ น ปี ๒๕๕๔
เป็นการภายในเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ. ศ. ๒๕๕๔ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ไตรมาสที่ ๑)
ภาพรวมงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ ๒๐ ภาพรวมรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐
สรุปหน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ไตรมาส ๑)
รวมค่าเฉลี่ย ๘,๖๒๓,๒๙๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๙๙ แบ่งเป็น
๑. สป. เดิม ๖๖๔,๓๓๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๒๘
๒. กศน. ๑,๑๖๗,๐๓๕ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๗๗
๓. ก.ค.ศ. ๔๐,๑๕๗ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๓๖
/๔. สช....

-๕๔. สช. ๖,๗๕๑,๗๕๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๖๐
๕. สบย. ๑ – ๑๒ ๓๔,๔๐๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๖๔
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม
๒๕๕๓ (ไตรมาส ๑)
ภาพรวมรายจ่ายลงทุน เป้าหมายสะสม ร้อยละ ๑๐ รวมค่าเฉลี่ย ๑๘,๒๒๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕๗
สาเหตุที่ทําให้รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
๑. อยู่ระหว่างจัดซื้อ / จัดจ้าง
๒. อยู่ระหว่างกําหนด Spec ปรับปรุง /ออกแบบรูปรายการ เปลี่ยนแปลงรายการ และจัดทํา TOR
๓. อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักผู้ขายจากกรมบัญชีกลาง
๔. อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงิน / ส่งมอบพัสดุ
๕. อยู่ระหว่างรอการทําสัญญา
๖. บางจังหวัดติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของสถานที่ก่อสร้าง (กศน.)
ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ให้แต่ละสํานักเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้ทันตามกําหนด
๒) การรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สบย. ๑๒ และ ศอบต. ยะละ ควรแยกรายงาน
เป็นแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ชัดเจนในการใช้งบประมาณ
๓) การรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสแรกรายงานเป็นไตรมาส ไตรมาสทีส่ องให้รายงาน
ทุกเดือน ส่วนไตรมาสที่สามให้รายงานทุกสัปดาห์
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. รับข้อเสนอแนะไปดําเนินการ
๓.๒ รายงานวิจัย เรื่อง ”การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ให้เหมาะสมกับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
¾ สกก. (นางชลรส นงค์ภา) รายงานว่า งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับ นร. ชาย ม.ต้น โดยเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน และศึกษาแนวทางขยาย
จํานวนสมาชิกยุวกาชาดชายมากขึ้น รวมทั้งเพื่อรวบรวม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะนํามาปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมยุวกาชาดให้น่าสนใจ และสามารถทําคุณประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
๑. เพื่อศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และแนวทางขยายยุวกาชาดชาย
๒. ศึกษาเชิงลึกจาก ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเชีย
๓. ทดลองอบรม “หัวหน้าหน่วย” ให้กับ นร.ชาย กลุ่มนําร่อง
๔. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจัด Focus Group Discussion
ประชากร
นร. ชาย ม.ต้น ๑,๓๐๐ คน จาก สบย. ๑ - ๑๒ และ สบย. กทม แห่งละ ๑๐๐ คน

/วิธีการศึกษา...

-๖วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี ๕ ขั้นตอน คือ
๑. การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการศึกษาวิจัย
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุวกาชาด
๒. ศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ โดยการสํารวจความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดสําหรับนักเรียนชาย
๓. ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของประเทศ
ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย
๔. ศึกษาโดยการทดลองการจัดกิจกรรม สําหรับนักเรียนชายกับกลุ่มนําร่อง
๕. การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ข้อแนะนําเชิงนโยบายสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดที่เหมาะสมกับนักเรียนชาย
แยกเป็นประเด็นตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
ผลการศึกษาความคิดเห็น ในการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดสําหรับ
นักเรียนชาย จากการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการเรียนรู้จากเนื้อหากิจกรรมยุวกาชาด ของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบผลดังนี้
๑. กิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่สมาชิกยุวกาชาดต้องเข้าร่วมครบทั้ง ๔ กลุ่มกิจกรรม
คือ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
๒. กิ จ กรรมพิ เ ศษ หมายถึ ง กิ จ กรรมยุ ว กาชาดที่ จั ด เสริ ม กิ จ กรรมหลั ก เพื่ อ สร้ า งทั ก ษะ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน จํานวนทั้งสิ้น ๕๔ กิจกรรม แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม
ผลการศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
เวียดนาม และอินโดนีเซีย
ผลจากการฝึกอบรมกลุ่มนําร่อง ผลจากการสํารวจความต้องการการเรียนรู้ในขั้นตอนแรกและ
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในต่างประเทศ พบว่า หลังการอบรมนักเรียน
มีความรู้ด้านยุวกาชาดไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าโปรแกรมการฝึกอบรมยุวกาชาดชายนี้ เกิดผลดีในด้านความรู้
เรื่อง ยุวกาชาด ในกลุ่มตัวอย่าง ที่ทดลองฝึกอบรมในกลุ่มนําร่องทุกคน
ผลการรวบรวมแนวทางการพัฒนานโยบาย การปรับปรุงกิจกรรมยุวกาชาด ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนชายและการเพิ่มจํานวนสมาชิกยุวกาชาดชายตามพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นั้น สรุปได้จากการสังเคราะห์ผลการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่ม
นักเรียน กลุ่มครูผู้สอน และกลุ่มผู้บริหาร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “ในความเป็นจริงของการทําประโยชน์
ต่อสังคม ไม่ควรแบ่งแยกชายหญิง ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนชายร่วมมือกัน ยุวกาชาดชายควรทํา
ผสมผสานกับนักเรียนหญิงประกอบกับได้ทําการทดลองกับกลุ่มนําร่องแล้วเกิดผลดี”
/๒. นายวิรัตน์...

-๗๒. นายวิรัตน์ จิรฉัตรางกูร นักวิชาการศึกษาอิสระ “อยากให้ผู้บริหารมองว่า ยุวกาชาดชาย
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เกิดมาพร้อมกับยุวกาชาดตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๕ เท่าที่สังเกตพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เปิดโอกาส และคิด
แทนเด็กในเรื่องการเป็นยุวกาชาด การสื่อสารกับผู้บริหารและครูผู้สอนไม่ชัดเจนทําให้เกิดการแบ่งชายหญิงใน
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงมี Women Liberty งานบางอย่างควรมีทั้งชายและหญิงและพวกที่
ไม่ปรากฏเพศที่ชัดเจน ยุวกาชาด จะแข็งแกร่งต้องมีทั้งชายและหญิง อย่าจํากัดเฉพาะหญิงเท่านั้น กิจกรรม “งาน
เปล” การปฐมพยาบาล ยังคงต้องใช้กําลังของผู้ชาย ในโรงเรียนต้องสร้างสังคมหลายเพศต้องฟังเด็ก ทําไมลูกเสือจึงมี
ผู้หญิงได้? ขอให้ย้อนกลับไปศึกษาดู Vision ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๖”
ผลต่อเนื่องในขั้นต่อไป
๑. ทําหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอเลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อ
กราบทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามแนวพระราชดํารัส
๒. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกาศ นโยบายการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดสําหรับนักเรียนชาย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง กําหนดพิธีการจัดงานสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคกลาง
และภาคตะวันออก
¾ ผอ.สบย. ๕ (นางนิ ต ย์ โรจน์ รั ต นวาณิ ช ย์ ) รายงานว่ า ตามที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด สรรงบประมาณให้ สบย.๑ - สบย.๑๒ และสบย.กทม. จั ด งานมหกรรมสร้ า งโอกาส
ทางการศึกษาและอาชีพกระทรวงศึกษาธิการ ภาคกลางและภาคตะวันออก กําหนดจัดงานระหว่าง วันที่ ๗ - ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมี สบย.ที่ ๓,
สบย.ที่ ๔, สบย.ที่ ๕, สบย.ที่ ๖ และ สบย.กรุงเทพมหานคร ดําเนินการร่วมกับ สตผ.
นิทรรศการและกิจกรรมภายใน แบ่งออกเป็น ๖ โซน ดังนี้
โซนที่ ๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการทรงงาน ด้าน
การศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการเรียน ฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ นโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ
โซนที่ ๒ นิทรรศการเส้นทางการศึกษาและอาชีพ
โซนที่ ๓ การให้คําปรึกษาแนะแนว มีทั้งสายสามัญ สายอาชีพ สายอุดมศึกษา และสายเฉพาะทาง
โซนที่ ๔ ช่องทางประกอบอาชีพ
โซนที่ ๕ กิจกรรมเวทีเสวนา มี ๒ ห้อง ห้องประชุม ๒๐๑ และห้องประชุม ๒๐๒
โซนที่ ๖ นิทรรศการภายนอก โดยมีผู้ประกอบการอิสระ ตลาดนัดแรงงาน และจําหน่ายสินค้า
ราคาถูก
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานเปิดงาน
เชิญท่านผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการทุกท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๓.๔ เรื่อง...

-๘๓.๔ เรื่อง ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
¾ เลขาธิการ ก.ค.ศ.(นางศิริพร กิจเกื้อกูล) แจ้งที่ประชุมว่า สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. จํานวน ๑๒ คน เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ. ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนัดประชุมคณะกรรมการ
ก.ค.ศ. นัดแรก วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
¾ หน.กพร.สป. (นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์) รายงานว่า นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เป็นการ
ดํ า เนิ น งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) ในหมวด ๑ การนํ า องค์ ก ร รหั ส LD5
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทํางานขึ้น และคณะทํางานฯ ได้ยกร่างนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที่ดีโดยได้ขอให้สํานัก/หน่วยงาน พิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีโครงการใดบ้างที่เป็น
โครงการที่สนับสนุนให้ สป. สามารถนํามาใช้เป็นโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายฯ ได้ เพื่อจะได้นําไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมี
สํานัก/หน่วยงานได้เสนอโครงการมาสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีทั้ง ๔ ด้าน มาจํานวน ๓๑ มาตรการ/
โครงการ โดยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการ/มาตรการมาดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ โดยที่
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณาว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ ที่ประชุมจะเห็นสมควรให้ สป.
ดําเนินการนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ที่มี ๔ ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และ ด้านผู้ปฏิบัติงาน มาด้านละกี่โครงการ โดยเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. เกณฑ์การดําเนินงานนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ให้เลือกโครงการมาดําเนินงานอย่างน้อย
๑ โครงการ ต่อนโยบายหลัก ๔ ด้าน ข้างต้น
๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สป. ได้เลือกโครงการมาดําเนินงานตามนโยบายฯ ด้านละ ๒ โครงการ
๓. หน่วยงาน สามารถกําหนดให้ดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลองค์การที่ดีทั้งหมดก็ได้
ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ เลื อกโครงการมาดํ าเนิ นงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ ๑ โครงการ
ต่อ ๑ นโยบายฯหลัก และได้มีมติคัดเลือกโครงการในแต่ละด้าน ดังนี้
นโยบายหลักที่ ๑ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม เลือก โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สถานศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สกพ.
นโยบายหลักที่ ๒ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เลือก โครงการติวเข้มเต็มความรู้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ กศน.
นโยบายหลักที่ ๓ ด้านองค์การ เลือก โครงการตรวจสอบติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
ตสน.ศธ.
/นโยบาย...

-๙นโยบายหลักที่ ๔ ด้านผู้ปฏิบัติงาน เลือก โครงการปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สช.
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดําเนินการตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
¾ หน.กพร.สป. (นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์) รายงาน ขณะนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
มีหนังสือแจ้งให้ทุกสํานัก/หน่วยงาน ดําเนินการวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสํานัก/หน่วยงาน
ตามแบบฟอร์มและรายละเอียด ที่ได้แนบไปแล้ว โดยหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ได้ขอให้นํา
ผลจากการที่คณะทํางานซึ่งเป็นผู้แทนของสํานัก/หน่วยงานไปร่วมประชุมและวิเคราะห์ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม อะเดรียติก กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้ว นํามาใช้ด้วยและให้ส่งที่กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อนํามาสรุปรวมเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
๒. เรื่อง การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๖
และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
¾ ผอ.สต. สป. (นายไพศาล วิ ศ าลาภรณ์ ) รายงานว่า องค์ ก ารซี มีโอ ก่ อตั้ งเมื่ อ วันที่ ๓๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๐๘ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สภารั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยจัดคู่ขนานกับ ASEAN ครั้งแรกที่เรียกย่อว่า ASED ครั้งที่ ๑ ที่สิงคโปร์
ในปี ๒๕๔๙ ครั้งนี้ คือ ASED 6th ประเทศที่เป็นประธานซีเมคจะเป็นเจ้าภาพ จํานวน ผู้เข้าประชุมในปีนี้ ๑๓๙ คน
การประชุมครั้งนี้ มี ๑๐ ประเทศ เข้าประชุม คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย
พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ยกเว้น ติมอร์- เลสเต ที่ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม มีศูนย์ต่าง ๆ ของ
ซีมีโอ เข้าร่วมประชุมด้วย ๑๙ ศูนย์ ผู้แทนสมาชิกสมทบ ๔ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์
และสเปน หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ๓ แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศ ด้านการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยซู
กุบะ และบริติช เคาน์ซิล ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงศึกษาธิการ / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบต่างประเทศ / ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ/ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน / สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
และผู้สื่อข่าว ๕ คน
ผลการประชุมซีเมค ประธานซีเมคคนใหม่ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรูไน
ดารุสซาลาม (H.E. Pehin Abu Bakar Apong) รองประธานซีเมค คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เวียดนาม (H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan) เปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหน่งประธานซีเมค จาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี

/เปลี่ยนการประชุม...

- ๑๐ เปลี่ยนการประชุมซีเมค จากปีละ ๑ ครั้ง เป็น ๒ ปีครั้ง นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการลงนาม MOU
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย-อินโดนีเซียอีกด้วย
ผลการประชุ ม ASED ประธานการประชุ ม รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย น คื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการบรูไนดารุสซาลาม (H.E. Pehin Abu Bakar Apong) การรับรองแผน ๕ ปี ด้านการศึกษา
ของอาเซียน การจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน+๓ และการประชุมเอเชียตะวันออก (EAS)
สรุปสาระสําคัญของ MOU ไทย-อินโดนีเซีย การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
สองประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสารและสิ่งพิมพ์วิชาการ การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคลากร
การศึกษา การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกันการให้ทุนแก่นักเรียน การดําเนิน
โครงการวิจัยร่วม การจัดฝึกอบรมด้านการอาชีวศึกษาและเทคนิค ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นต้น
ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ รมว.ศธ. และคณะได้เดินทางปฏิบัติราชการต่อที่
ประเทศมาเลเซียโดยมีภารกิจหลักคือ การลงนาม MOU กับกระทรวงอุดมศึกษาของมาเลเซีย และเยี่ยมนักเรียน
ไทยที่ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซีย สําหรับ MOU ที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ลงนามไว้กับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น มีสาระสําคัญของ MOU ในภาพรวมที่เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนระหว่าง
สถาบันการศึกษาทุกระดับ การแลกเปลี่ยนครู คณาจารย์ และอุปกรณ์การศึกษา การจัดประชุม สัมมนาฯ และการให้
ทุนการศึกษา เป็นต้น โดยทุนการศึกษาที่นักเรียนไทยได้รับจากรัฐบาลมาเลเซียในครั้งนี้ มีผลสืบเนื่องมาจาก
MOU ที่ได้ลงนามไว้แล้ว โดยนักเรียนไทยได้ทุนปีละ ๖๐ คน เป็นเวลา ๖ ปี ไปเรียน ในระดับมัธยมศึกษา
ที่มาเลเซีย และปัจจุบัน มีนักเรียนไทยเรียนอยู่ที่มาเลเซีย จํานวน ๑๗๔ คน
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- มอบ สช. จัดหนั งสื อตามความเหมาะสม และให้ กระทรวงการต่างประเทศจัดส่งให้นักเรียนไทย
ประเทศมาเลเซียต่อไป
๓. เรื่อง รายงานความก้าวหน้า กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา กับกฎหมายกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
¾สน.(นายปัญญา ประเสริฐศรี) แทนผู้อาํ นวยการสํานักนิติการ สป. รายงานว่า กฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากับกฎหมาย กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้
(๑.) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รมว.ศธ. ได้มอบหมาย
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ดาํ เนินการในเรื่องนี้ ขณะนี้เรื่องได้เสนอผ่าน ครม. สน. ไม่ได้มีส่วนร่วม
ชี้แจงด้วย เนื่องจากเป็นภารกิจที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเจ้าของเรื่อง แต่ได้ประสานงานแล้ว
ทราบว่าขณะนี้ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปแล้ว
(๒.) กฎหมายกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ เป็นการ
ประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๘ ซึ่งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ศธ. มีความประสงค์ที่จะให้กองทุนฯ
มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ถ้าหากว่าต้องการกองทุนฯนี้
/มีฐานะ...

- ๑๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกเป็นอิสระออกจากส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะยกร่างเป็น
พ.ร.บ.ให้ แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ต้องการให้กองทุนฯ เป็นนิติบุคคล ก็อาจจะจัดตั้งกองทุนฯในลักษณะที่เป็นกองทุน
หมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ โดยศธ. สามารถออกเป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
เรื่ อง การบริ หารกองทุ นของส่ วนราชการได้ เอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาจึงมอบหมายให้ผู้แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการกลับมาทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้แทน ก.ค.ศ. คือ คุณไข่มุก คุณธีรนันท์ และคุณกําพล ได้รับ
ความเห็นดังกล่าว เพื่อกลับมาปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่ง หาก ศธ. คิดว่าไม่จําเป็นถึงขนาด
จะต้องให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ก็จะถอนเรื่องออกจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาดําเนินการ
ต่อไป
สําหรับเรื่อง การรับบริจาคเงินเป็นทุนประเดิมของกองทุนพัฒนาครูฯที่ ศธ. ได้จัดทําใบแทน
ใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาคก่อนนั้น ได้หารือไปยังกระทรวงการคลังแล้ว ได้รับการประสานงาน จากเจ้าหน้าที่
กระทรวงการคลังว่า กระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยกับรายการในใบแทนใบเสร็จดังกล่าว แต่เมื่อ ศธ.ได้ดําเนินการ
รับบริจาค และออกใบแทนใบเสร็จไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นหลักฐานเบื้องต้น และขอให้ ศธ.รีบออกใบเสร็จฉบับจริง
ให้แก่ผู้บริจาคโดยเร็ว อีกเรื่องที่กระทรวงการคลังเป็นห่วงมาก คือเรื่อง การเก็บรักษาเงิน เมื่อ ศธ. ได้รับเงิน
มาแล้วต้องเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งโดยหลักแล้วจะต้องนําฝากคลัง
ถ้าไม่นําฝากคลัง ต้องทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ว่าจะเก็บรักษาเงินอย่างไร แต่เนื่องจากการรับบริจาค
ครั้งนี้ ครม. ได้มีมติให้ ศธ. ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ ซึ่งในระเบียบนั้นก็ไม่ได้พูด
ว่า เมื่อเรี่ยไรมาแล้วการเก็บรักษาเงินจะดําเนินการอย่างไร กระทรวงการคลังจึงให้คําแนะนําว่า ถ้าไม่มั่นใจ
หรือไม่แน่ใจว่าควรดําเนินการอย่างไร ให้ปรึกษาหารือกับ สปน. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระเบียบดังกล่าว ขณะนี้ทาง
สน. ได้ทําหนังสือเสนอ ปศธ. เพื่อมอบหมายให้ ก.ค.ศ. ดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปแล้ว
- ปศธ. ให้ค วามเห็ น ว่า กองทุ น พัฒ นาครู ฯ นี้ ศธ. ไม่ ต้อ งการให้มีฐ านะเป็น นิ ติบุ ค คล แต่
ต้องการให้เป็นหน่วยงานใน สป. หากมีความเจริญเติบโตมากขึ้น อาจจะจัดตั้งเป็นสํานักก็ได้ เรื่องเงินบริจาคก็ให้
ฝากธนาคารไว้
มติที่ประชุม :

๑. รับทราบ
๒. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดําเนินการ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.
นางสาวศิวิไล นาคนัทที
นางธัญพร มงคลการ
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