รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๓. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๔. นางสาวมยุรี ปอนอย
๕. นางปยาภรณ จันทบาล
๖. นางนุวดี ดีจังวิภาต
๗. นายอนันต ระงับทุกข
๘. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๙. นายประเสริฐ งามพันธุ
๑๐. นายพิชยั แกวสุวรรณ
๑๑. นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๒. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๓. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๔. นายปราณีต ศรีศักดา
๑๕. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๑๖. นางยุวดี ภูริโภไคย
๑๗. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๑๘. นายสกนธ ชุมทัพ
๑๙. นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
๒๐. นางสาววีนา บุญศักดิ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และเขตตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
/๒๑. นายวิชัย ...

๒๑. นายวิชัย ผกผา
๒๒. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๒๓. นางนันทา อนะมาน
๒๔. นายประสพ กันจู
๒๕. นางสาวลิลดา กลิ่นพะยอม
๒๖. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๗. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๘. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๒๙. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๐. นายพงศธร พนมสิงห
๓๑. นางจรรยา ชวนานนท
๓๒. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
หัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยากรบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๒
¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) ขอแกไขขอความหนาที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๑ จาก “ปศธ. เนื่องจากเรื่องดังกลาว
ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ” แกไขเปน “รอง ปศธ. เนื่องจากเรื่องดังกลาวไมไดเกี่ยวของ
โดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคํารองรับการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอ.)
ผอ.สอ. แจงวา สืบเนือ่ งจากการประชุมปรึกษาหารือผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมไดมีการนําเสนอแนวคิดในการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๒ ของแตละสํานัก ซึ่งยังมีสํานักตาง ๆ ทีย่ ังไมไดนําเสนอ จึงขออนุญาต
ใหแตลาํ สํานักไดนําเสนอแนวคิดในเรื่องดังกลาว ดังนี้

-๓๑. สํานักอํานวยการ
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ดานประสิทธิผล
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
๒. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนงานการประชุมผูบริหารระดับสูงของ สป.
๓. ระดับความสําเร็จของการใชสื่อการประชาสัมพันธขององคกรในการสรางภาพลักษณที่ดีและเปนที่
รูจักขององคกร
๔. ระดับความสําเร็จในการเรงรัดติดตามการใชจา ยเงินงบประมาณภาพรวม สป.
๕. ระดับความสําเร็จของการนําคานิยม (TEAM WINS) สูการปฏิบัติ
๖. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตัวชีว้ ัดและเปาหมายของระดับองคการสูบุคคลประจําป 2552
๗. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
๘. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.
๒. ดานคุณภาพการใหบริการ
๑. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสว นเสีย
๓. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ สป.
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต(ราชการใส
สะอาด) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๔. ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. ดานการพัฒนาองคกร
๑. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ สป.
๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับสํานัก
๓. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๒ ของ สป. (H.R. Scorecard)
๔. ระดับความสําเร็จของการจัดองคความรูในสํานักอํานวยการ
จุดเนนในคํารับรองของ สอ. สนับสนุนยุทธศาสตรที่ ๕ ของ สป. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
๑. ดานประสิทธิผล
- เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ของ สป.
- คานิยม TEAM WINS

-๔๓. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
- ดานมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
- ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๔. ดานพัฒนาองคกร
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ สป.
- แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ป ๒๕๕๒ (H.R.Scorecard)
ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ป ๒๕๕๑ (กันยายน ๒๕๕๑)
งบรายจายรวม เปาหมายรอยละ ๙๔ ผล ภาพรวม เบิกจายได รอยละ ๙๔.๖๘
สป.(เดิม) เบิกจายไดรอยละ
๙๑.๙๘
กศน.
เบิกจายไดรอยละ
๙๗.๐๐
กคศ.
เบิกจายไดรอยละ
๘๕.๖๒
สช.
เบิกจายไดรอยละ
๙๒.๑๕
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. เรื่องศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน เปนตัวชี้วัดหนึ่งทีม่ ีความสําคัญ ขอให
ประสานกับ สนย. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบการใหบริการใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงานวา ผูบ ริหารของทุกสํานักตองใหความสําคัญกับการจัดทําแผน
ของหนวยงานตัวเอง เรื่องใดที่มีความสําคัญก็ตองนํามาบรรจุในแผนลําดับตน ๆ เพื่อเสนอขอเงินงบประมาณ
ตามปกติมาดําเนินการ ไมควรเก็บเรื่องไวโดยเฉพาะเรื่องตัวชี้วดั ที่เมื่อไดรับงบประมาณตามปกติแลวจึงนําเรื่องที่
ไมไดตั้งงบประมาณไวนั้นมาของบประมาณกับ สนย. ภายหลัง ยกเวนเรื่องโครงการที่เปนนโยบายเรงดวนของ
ทานรัฐมนตรี หรือทานปลัดกระทรวง คอยให สนย.รองรับ
 ปศธ. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ จากการรายงานของหนวยตรวจสอบภายใน เรื่องการ
ประหยัดพลังงานตองขอขอมูลเพิ่มและแจงใหหนวยงานตาง ๆ ทราบตามมาตรการนี้ ซึ่งปญหาเกิดจากการใช
มิเตอรรวมกันหลายหนวยงาน
¾ หน.ตสน.ศธ. (นางนันทา อนะมาน) รายงานผลการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน เรื่องการ
ประหยัดพลังงานวา ในป ๒๕๕๑ ที่ผานมา การใชพลังงานไมเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เพราะวาบาง
อาคารยังใชมิเตอรรวมกันจึงไมทราบวาหนวยงานใดใช น้ํา ไฟ เทาไร อีกสาเหตุหนึ่งบุคลากรยังขาดจิตสํานึกใน
การประหยัดพลังงานอยางจริงจัง
 ปศธ. ขอใหชวยดําเนินการใหมีการแยกมิเตอรใหไดจะไดทราบวาหนวยใดใชพลังงานเทาไร
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานวา ตามโครงสรางของอาคารการเดินสายเขามาจุดเดียว เพื่อ
การประหยัดคาใชจา ยในการติดตั้ง สวนภายในไดมีการติดตั้งมิเตอรแลว คาใชจา ยในเรื่องการใชพลังงานนี้ยังคง
จายในภาพรวม จากตัวเลขที่สงไปกระทรวงพลังงานนั้นลดต่าํ ลง สวนที่ตัวเลขสูงขึ้นเนื่องจากศูนย กศน. จังหวัด
และอําเภอสงตัวเลขเขาไปซ้าํ ซอนกัน ขณะนี้ขอใหศนู ยจงั หวัดสงอยางเดียว สวนเรื่องการแยกมิเตอรนั้น สอ. รับ
ไปตรวจสอบและดําเนินการตามที่ ปศธ. สั่งการ
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) เรื่องงบลงทุน ที่ยังลาชาคือการพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ ป ๕๒ มีงบ
ลงทุนของ สกก. ก็ขอใหเขตพื้นที่เปนผูเบิกจาย สวนงบของ กศน. การสรางศูนยวิทยาศาสตรที่ รอยเอ็ด การ
เบิกจายเปนไปตามกําหนด สวนหนวยอืน่ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปลายปเปนงบลงทุนจึงยังไมแลวเสร็จ

-๕ปศธ. ขอใหสํานักที่ยังมีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย เรงรัดดําเนินการ และใหมี
การรายงานทุกไตรมาส
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องนโยบายและจุดเนน การจัดการศึกษาเอกชนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
¾ สช. (นายพิชัย แกวสุวรรณ) รายงาน ดังนี้
๑. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
จุดเนน
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
๒. พัฒนาผูเรียนในโรงเรียนเอกชน
๓. พัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน
๔. ศึกษาปจจัยที่สงเสริมการลงทุนดานการจัดการศึกษาเอกชน
๕. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของ สช. โดยใชหลักธรรมาภิบาล
จุดเนน
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๒. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓. จัดทํากฎหมายลําดับรอง
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
จุดเนน
๑. พัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาเอกชน
๒. ประสาน/ขอความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนดานการเรียนการสอน
การใช ICT
๔. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
จุดเนน
๑. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๕. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดรบั การศึกษาฟรี ๑๕ ป
จุดเนน
๑. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงเพื่อเพิ่มสัดสวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. สอบถามความเปนมา/ความกาวหนาเกี่ยวกับ กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ
¾ สช. (นายพิชัย แกวสุวรรณ) ชี้แจงวา ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชนฉบับใหม กําหนดใหมีกองทุน
สงเสริมโรงเรียนในระบบ โดยใหโอนเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ซึ่งเปนเงินที่รัฐบาล
จัดสรรจากเงินงบประมาณมาใหโรงเรียนเอกชนกูในอัตรารอยละ ๔ ปจจุบันมีประมาณ เการอยลานบาท ปลอยกู
หมดทั้งหมดและมีเงินทุนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใตเปนงบประมาณ

-๖ที่รัฐบาลจัดสรรมาให สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะไมคิดดอกเบี้ย ประมาณไมเกินรอยลานบาท
ปจจุบันกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบไดรวมทั้ง ๒ กองทุนแตแยกบัญชีกันไว ในป๒๕๕๒ นี้ มีเงินใหกไู ด
ประมาณ ๗๐ ลานบาท และรัฐบาลใหสมทบอีก ๕๐ ลานบาท
 ปศธ. ป ๒๕๕๑ กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบไดเงินสมทบ ๕๐ ลานบาท ป ๒๕๕๒ ก็ไดสมทบอีก
๕๐ ลานบาท เพื่อใหโรงเรียนเอกชนกูไปพัฒนาโรงเรียน กองทุนเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ควรมีการประเมินผลดาน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อประโยชนเชิงนโยบาย
¾ สช. (นายพิชัย แกวสุวรรณ) กองทุนนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแตป ๒๕๓๒ มีการประเมินผลอยูบาง คือโรงเรียนมี
ความพึงพอใจแตตองการใหลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก
 ปศธ. เรื่องการประกันคุณภาพภายในซึ่งเปนตัวชีว้ ัดระดับสํานักงานปลัด ทีผ่ านมาผลผลิตต่าํ กวา
เกณฑที่ควรจะเปน ปนี้ควรจะตั้งเปาใหโรงเรียนเอกชน ทํา Self Assessment Report (SAR) ใหได ๕๐ % ขึ้นไป
- เรื่องกฎหมายของโรงเรียนเอกชน มีการจัดทํากฎหมายหลัก โดยการปรับปรุง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน
รวมทั้งการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง จุดเนนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
¾ กศน. (นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค) รายงานวาจากวิสัยทัศน สํานักงาน กศน. เปนองคกรหลักในการ
สรางสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน อยางมีคุณภาพและทั่วถึง
พันธกิจ
๑. มุงมั่น สรางสรรค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสราง
ภาพลักษณทดี่ ีขององคกร
๒. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ
๓. เรงรัด สงเสริม สนับสนุนและกระตุน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๔. พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหผูเรียน / ผูรับบริการมีคุณภาพเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน /คุณภาพการศึกษา
๕. เรงรัด พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ ครู กศน. และภาคี
เครือขายใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
๒. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการและการเรียนรู
๓. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและกลุมบุคคล
๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. เสริมสรางความเขมแข็ง และประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการพลเรือนสามัญ ครู กศน. และภาคีเครือขาย
มิติที่ ๑ มิตดิ า นประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
๑. จํานวนผูรบั บริการการศึกษานอกระบบไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
๒. จํานวนผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

-๗๓. จํานวนผูรบั บริการการศึกษาตอเนื่อง
๔. จํานวนผูรับบริการศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา
๕. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดการศึกษาตามโครงการยกระดับพืน้ ฐานการศึกษาเพื่อการมี
งานทํา (กศน.พลัส)
๖. จํานวนผูเขาประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. รอยละของผูจบหลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาขาราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
มิตทิ ี่ ๒ มิติดา นคุณภาพการใหบริการ
๑. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มิติที่ ๓ มิติดา นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. ระดับความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบดําเนินงาน
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
มิติที่ ๔ มิติดา นการพัฒนาองคกร
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของสํานัก
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมระดับสํานัก
๓. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. เปนขอสังเกตวา ตัวชี้วัดที่เปนคาจํานวนจะดีหรือไมอยางไร
¾ กพร. (นางสาวอาริยา เมฆาธร) แจงวาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคยใหขอสังเกตวาคาที่เปน
จํานวนอาจวัดเปนคุณภาพไดยากนาจะทําเปนระดับความสําเร็จ หรือคิดเปนเปอรเซ็นต จะชัดเจนกวา
 ปศธ. กศน. นาจะจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป โดยระบุถึงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
กับนักเรียน/นักศึกษาจํานวน ๑ ลานคน ในขณะที่ กศน. สามารถจัดไดถึง ๒ ลานคน โดยไดระดมทรัพยากรจาก
หลายภาคสวน เชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ขอใหขยายความเรื่องโครงการยกระดับพื้นฐานการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (กศน. พลัส)
¾ กศน. (นางสาวสมจิตร สกุลยั่งยืนเจริญ) รายงานวา ตัวชี้วัดนี้เปนตัวใหม ซึ่ง กศน. ไดตดิ ตอ
ประสานงานกับสถานประกอบการ วาเมื่อเด็กเขามาเรียนจบแลวนาจะมีงานทํา
 ปศธ. เนื่องจากตัวชี้วัดนีต้ รงกับวิกฤตเศรษฐกิจ จะเปนประโยชนขอให กศน. จัดทําวิธีวดั ความสําเร็จ
ใหเปนรูปธรรม ขอให กพร. ชวยดูดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่อง จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
¾ กคศ. (นางจินตนา มีแสงพราว) รายงานวา จุดเนนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีดังนี้
๑. มิติดานประสิทธิผล
๑. การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

-๘๒. การประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อดํารงไวซึ่งวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. การแกไขปญหาหนี้สนิ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. การพัฒนาระบบพัฒนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. การพัฒนาระบบสรรหาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. การวิจัยที่สนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. มิติดานคุณภาพการใหบริการ
๑. การมีสวนรวมของประชาชน
๒. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
๓. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
๒. การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
๔. มิติดานการพัฒนาองคกร
๑. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก
๒. การดําเนินการตามแผนการปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมระดับสํานัก
๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA)
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ประเด็นเรื่องการประเมินวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ นาจะมีวิธีการที่
ชัดเจน และควรจะมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทางการศึกษาไดรบั ทราบอยางกวางขวาง เนื่องจากที่ผานมามี
บุคลากรผานการประเมินระดับนี้คอนขางนอย เชน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ยังไมมีระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) เสนอแนวคิดวา ความสําเร็จของการบริหารเขตพื้นที่ คือความสามารถที่
จะทําใหโรงเรียนในเขตพื้นที่ พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ แลวสงผลไปถึงผูเรียนได แตขณะนีย้ ังไมชัดเจนวามี
ผอ.เขตพื้นที่ใดสามารถสรางนวัตกรรมขึ้นมาใหม แลวนํานวัตกรรมนั้นไปพัฒนาจนเกิดผลชัดเจน สามารถพิสจู น
ไดวา
นวัตกรรมนั้นกอใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในเขต และมีผลไปถึงคุณภาพของครู
อาจารย และนักเรียนอยางแทจริง
 ปศธ. บทบาทของ ผอ.เขตพืน้ ที่จะตองใชศกั ยภาพในเชิงบริหารจัดการเพือ่ ขจัดปญหาอุปสรรคตา ง ๆ
โดยไมขึ้นอยูกบั เงื่อนไขของการมี ครู งบประมาณ และมีทรัพยากรอยางเพียงพอ
- เรื่องหลักเกณฑ และวิธกี ารเพื่อดํารงไวซึ่งวิทยฐานะ อยากทราบความกาวหนาและในทางปฏิบัตจิ ะทํา
ไดจริงหรือไม
¾ เลขา กคศ. (นายประเสริฐ งามพันธุ) เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการเพื่อดํารงไวซึ่งวิทยฐานะ ขณะนี้ราง
เสร็จแลว กําลังอยูระหวางการนําเขาพิจารณาในที่ประชุม อกค.วิสามัญ แนวทางคือจะมีการประเมินทุก ๆ ๓ ป
ถาประเมินแลวไมผาน ก็จะพัฒนา ถาพัฒนาแลวไมผาน ก็ใชมาตรการตามกฎหมายตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ

-๙๓.๕ เรื่อง จุดเนนของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป ๒๕๕๒
¾ ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รายงานวาจากวิสัยทัศน ของ ศทก.เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกลไกลการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และการเรียนรู
เปาประสงค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีศักยภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการ การบริการ และการ
เรียนรูเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ / มาตรการ
๑. พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู
๒. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการเรียนรู
๓. จัดหาทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ
๔. จัดระบบเครือขายภายใน/ภายนอกใหพียงตอการปฏิบัติงานของหนวยงานและพัฒนาชองทาง
เชื่อมโยงเครือขายใหมีประสิทธิภาพ
๕. ผลักดันใหหนวยงานนําระบบการบริหารงาน (Back office) และระบบการใหบริการ (Front office)
ไปใชเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
๖. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเพียงพอและขอมูลเปนปจจุบัน
โครงการสําคัญในป ๒๕๕๒
๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูทั้งระบบ (e-Learning)
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ (Interactive e-Learning)
๒. โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
๓. โครงการพัฒนาศูนยบญ
ั ชาการสําหรับผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
๔. โครงการสงเสริมการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office)
๕. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
๖. โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖)
๗. โครงการพัฒนาระบบเครือขาย ICT
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT
๙. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการบริหารจัดการและการเรียนรู
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. มีขอสังเกตเกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดปนี้ไดคะแนนคอนขางไมมีจุดออนใหแกไข ถามีแตดา น
ดีอยางเดียว จะไมเปนประโยชนตอการบริหารงาน

- ๑๐ ¾ ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) เหตุผลที่ ศทก. ทํางานแลวไดคะแนนมาก เพราะวาเปนการกําหนด
แบบ Milestone
 ปศธ. ในการจัดทําตัวชีว้ ัดของปนี้ ขอใหนําาเรื่องใหม ๆ ลดงานประจํา ไมเลือกงานที่ไดคะแนนใกล
๕ คิดงานที่มีความทาทาย ถาเปนงานประจําที่สําคัญขอใหเปนลําดับรอง เรื่อง e-Learning ทั้งระบบนาจะเอาคํา
วาทั้งระบบออกเกรงวาจะทําไดไมเต็ม
- เรื่องการพัฒนาหองปฏิบตั ิการ (MOC) ควรใชใหไดมากกวาเปนหองประชุม สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารได สามารถ Link ขอมูลได มีการวางแผนการใชหองและการใชขอมูล
- เรื่องการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) คงตองดําเนินการใหแข็งขันขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๖ เรื่อง จุดเนนของสํานักความสัมพันธตางประเทศ
¾ สต. (นางยุวดี ภูริโภไคย) รายงานวาจากวิสัยทัศน สํานักความสัมพันธตา งประเทศ เปนหนวยงานที่
เปนเลิศดานการตางประเทศในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูเวทีโลกอยางมีคุณภาพ ในป ๒๕๕๒ มีนโยบายและ
จุดเนน ดังนี้
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรที่ ๑ ของ สป.
- สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ
กลยุทธที่ ๓ ของ สป.
- สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรที่ ๕ ของ สป.
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
กลยุทธที่ ๑๓ ของ สป.
- สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับองคกร หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
- สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
- การจัดทําขอมูลดานการศึกษา
โครงการตามนโยบายและจุดเนน
๑. การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
๒. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องโอกาสครบรอบ ๖๐ ป ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
และปสากล วาดวยการเรียนรูสิทธิมนุษยชน
๓. โครงการสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสรางความรวมมือในโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทาง
การศึกษาของซีมีโอ
๔. โครงการสานสัมพันธเพือ่ นบาน
๕. โครงการสัมมนาเพื่อประเมินผลการดําเนินความรวมมือกับองคการยูเนสโก
๖. โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
โครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ
๑. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูทปี่ ฏิบัติงานเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาเพื่อปวงชน (ดําเนินงานรวมกับยูเนสโกโดยไดรับงบประมาณสนับสนุน)

- ๑๑ ๒. โครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและภูมิภาค “ความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค: สูการ
ขับเคลื่อนประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” (ดําเนินงานรวมกับกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน)
การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของ สป.
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
๑. มิติดานประสิทธิผล
๑. ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ และขอมูลการศึกษา
ของประเทศตางๆ เพื่อใหบริการแกหนวยงานและผูสนใจ
๒. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ
๓. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ประเทศไทยมีสวนรวมในการจัดภายใตกรอบ
ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและนานาชาติ
๔ . ระดับความสําเร็จของบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทยที่มบี ทบาทในเวทีระหวางประเทศ
๒. มิติดานคุณภาพการใหบริการ
๑. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ การเขารวมโครงการและกิจกรรมของสํานักฯ
๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทีม่ ีตอ การใหบริการของเจาหนาที่ สต.สป.
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
๒. รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณงบดําเนินงาน
๔. มิติดานการพัฒนาองคกร
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักฯ
๒. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนหลักดานทรัพยากรบุคคล ของ สต.สป.
๓. ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักฯ
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมขององคกร
๕. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. เรื่องการประเมินผลการดําเนินความรวมมือกับยูเนสโก ประเทศไทยไปรวมบริหารกับยูเนสโก
รวมทํางานกันหลายเรื่องแลวเราไดรับประโยชนอะไรบาง คงตองมีการกําหนดขอบเขตในการประเมิน
- เรื่องการจัดทําขอมูลความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ อาจจะโยงไปถึงแนวทางความรวมมือ
ในอนาคต เชนการใหทนุ การศึกษาแกเยาวชนตางชาติ ควรจัดทําฐานขอมูลใหชัดเจน
 รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เรื่องการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ นาจะมีการรวบรวมไวเพื่อ
เปนประโยชน
- เรื่อง Country Report จะเปนการรวบรวมเรื่องราวตาง ๆ ของแตละประเทศตามที่มีคนไปศึกษาดู
งานมา ซึ่งจะเปนเพียงขอมูลเบื้องตนในการศึกษาหาความรูของประเทศนั้น ๆ

- ๑๒  ปศธ. ขอใหถือเปนหลักการวาการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ เมื่อกลับมาแลวใหจัดทํารายงาน
มาเสนอใหปลัดกระทรวงรับทราบ แลวนําไปรวบรวมไวที่ สต. ถากลับมาแลวไมทํารายงานขอใหทําบัญชีดําไวดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
๔.๑ เรื่องมาตรการและแนวทางการเรงรัด ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๒
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงาน ดังนี้
แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการเจาของงบประมาณ
๑. ใหปฏิบัตติ ามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเรงการโอนจัดสรรงบประมาณที่ตอง
ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด ไปยังสํานักเบิกสวนภูมภิ าค ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน โดย
ไมชักชา อยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวนั ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
๒. ใหเรงดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันใหไดรอยละ ๗๐ ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ภาย
สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๒
๓. ใหปรับแผนการใชจา ยเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและการใชจายจริง รวมทั้งปรับขอมูลใน
ระบบ GFMIS
๔. ใหตรวจรับงานและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนไปตามแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช
จายเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
๕. ใหแตงตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเรงรัดติดตามการใชจายเงินป ๒๕๕๒ เพื่อทําหนาที่
เรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณ (สป. ไดแตงตัง้ คณะกรรมการฯ แลว ตามคําสั่ง สป. ที่ ๑๖๕๔ ลว. ๘
ธ.ค. ๕๑)
๖. ใหรายงานสถานะการเบิกจายรายจายลงทุนทุกสิ้นเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป สงให
กรมบัญชีกลางผานทาง Web Site : www.cgd.go.th
๗.ใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหคลังจังหวัดติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินของสวนราชการในจังหวัด
สรุปหนวยงานเบิกจายภาพรวมทุกงบรายจายสิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ (ไตรมาส ๑)
- เบิกจายตั้งแตรอยละ ๒๒.๕๐ ขึ้นไปจํานวน ๒ หนวยงาน
- เบิกจายต่ํากวารอยละ ๒๒.๕๐ ลงมาจํานวน ๑๗ หนวยงาน
ปญหา / อุปสรรค
๑. อยูระหวางปรับแผนปฏิบัติราชการ ป ๒๕๕๒
๒. พ.ร.บ. งบประมาณ ป ๒๕๕๒ ประกาศลาชาและสํานักงบประมาณอนุมัติเงินประจํางวดเพียง ๑ ใน
๔ ของงบประมาณที่ไดรับ เปนเหตุใหจัดสรรเงินไปใหหนวยงานภูมภิ าคลาชา
๓. อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
๔. อยูระหวางตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย
๕. อยูระหวางตรวจรับพัสดุ
๖. อยูระหวางกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ/TOR

- ๑๓ สํานักอํานวยการ สป. ไดแจงใหหนวยงานในสังกัด สป. ทราบและถือปฏิบัติ เรื่องมาตรการและแนวทาง การ
เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๕๒ ของ สป. แลว ดังนี้
๑. แจง กศน., กคศ. และ สช. หนังสือ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๐๔๐๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒. แจงหนวยงานในสังกัด สป. (ยกเวนขอ ๑) หนังสือ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๐๔๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๑
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอใหหนวยงานที่เบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย เรงรัด ดําเนินการใหทันตาม
กําหนดเวลา และใหมีการรายงานทุก ๆ ไตรมาส ขอให สอ. ทําหนังสือแจงสํานักใหดําเนินการเรงรัดการเบิกจายดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

