สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุรี แกวเล็ก
๓. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๔. นายสุนนั ท เทพศรี
๕. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๖. นายทวีศักดิ์ ใจหาว
๗. นางปยาภรณ จันทบาล
๘. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๙. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๐. นายกมล รอดคลาย
๑๑. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
๑๒. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๓. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๔. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๕. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๖. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๗. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๘. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
/๑๙. นายอนันต...

-๒–
๑๙. นายอนันต ระงับทุกข
๒๐. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๑. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๒. นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน
๒๓. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๒๔. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๕. นายพงศธร พนมสิงห
๒๖. นางจรรยา ชวนานนท
๒๗. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูช วยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่อง โครงการสนับสนุนการใหความดี ความชอบ
สําหรับผูทํางานเกี่ยวกับคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- มอบ สกพ. ทํารายละเอียด โดยแยกเปน ๓ กลุม
คือ ๑) กลุมผูบริหาร ๒) กลุมครู และ
๓) กลุมจัดกิจกรรมลักษณะเสริม

๒. เรื่อง รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ สืบวงศลี)
ขอนัดประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับภาวะ
วิกฤตราคาน้ํามันโลก โดยจะมีมาตรการควบคุมการ
ประหยัดพลังงาน โดยอาจจะมีการทํางานที่บา น ซึ่งจะ
มีการประชุมหารือในบายวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น.

- ที่ประชุมรับทราบ

๓. เรื่อง การแกไขปญหาหนี้สินครู รมช. (นายพงศกร
อรรณนพพร) มีแนวคิดที่จะแกไขปญหาหนี้สนิ ครู
๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งจะประชุมในวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๑
เวลา ๑๐.๐๐ น.

- ที่ประชุมรับทราบ

๔. เรื่อง โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุนที่ ๓ จะมีการประชุม - ขอให สต. ทําบันทึกเสนอ รมว.ศธ. เพื่อกําหนด
วันประชุมตอไป
หารืออีกครั้งหนึ่งวาจะมีการดําเนินการหรือไม

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๕. เรื่อง การยุบรวม กยศ. และ กรอ. ขอใหประสาน กยศ.
นําขอความประชาสัมพันธขึ้นบน Web Site ศธ.

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบ

๖. เรื่อง กองทุนประกันสังคม การประชุมของครูโรงเรียน - ที่ประชุมรับทราบ
เอกชน สช. และสมาพันธโรงเรียนเอกชน ใหนําเขาหารือ
ในที่ประชุมที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ.
- ที่ประชุมรับทราบ
๗. เรื่อง การชี้แจง งบประมาณประจําป ๒๕๕๒
 ขอให สนย. เตรียมการชี้แจงกระบวนการ
งบประมาณแถลงตอสภาปลายเดือนมิถุนายนดวย
๘. เรื่อง การพิจารณาโครงสรางของ ศธ. กพร. จะพิจารณา - ที่ประชุมรับทราบ
โครงสรางของ ศธ. ในสวนของ สป. วาจะมีการปรับปรุง
สํานักใดบาง
- ที่ประชุมรับทราบ
๙. เรื่อง พรบ. เครื่องแบบนักเรียน
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน. รายงานวาจะ
มีการรับฟงความคิดเห็นตามภูมิภาคตาง ๆ เพื่อนํามา
ปรับยกราง แลวจึงเสนอที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ.
เพื่อนําเรียน รมว.ศธ. พิจารณาลงนามประกาศใชตอไป
๑๐. เรื่อง งบประมาณสําหรับภาคใต งบประมาณประจําป - ที่ประชุมรับทราบ
๒๕๕๒
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. รายงานวา
งบประมาณภาคใตมีหลายสวน ที่อยูกับ สตร.ข.ที่ ๑๒
งบประมาณกระจายอยูหลายสวน มีงบประมาณ ๕๑
ลานบาท เปนงบประมาณเงินสงเสริมกลุมพิเศษใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณเด็กเรียนดี สงเสริม
ใหเรียน ซึ่ง ปศธ. ถือวาเปนโครงการใหม จึงมอบให
สช. ไปวางระบบและบริหารโครงการใหม
๑๑. เรื่อง e-Interactive Learning ซึ่งมีการวาง
แนวคิด โดยมอบใหคณะทํางานไปศึกษาดูงานที่
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โรงเรียนบางกอกพัฒนา และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ.ศทก. รายงานวา
คณะทํางานจะไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
ซึ่งไดประสานงานไปเรียบรอยแลว

- ที่ประชุมรับทราบ

-๔ลําดับ
ที่
๒.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เรื่องเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง กิจกรรมปลอยขบวนรถเครือขายเสมารักษ
สงเสริมความ ประพฤตินักเรียน นักศึกษา (สกก.)
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. รายงานวาพิธี
ปลอยขบวนเสมารักษ หนากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
รมช.ศธ.(นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) เปนประธานเปดงาน
และเลขานุการ รมว.ศธ. (นางสาวลีลาวดี วัชโรบล)
มารวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๑ ซึ่ง ปศธ.
กลาวรายงานการจัดงาน โดยมีรถเครือขายเสมารักษ
เขารวม ๗๐ คน
วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๑ มีการจัดประชุมสัมมนาผูบริหาร
สถานศึกษาและผูแทนสถานศึกษา เรื่องการประสาน
เครือขายศูนยเสมารักษ โดยมี รอง ปศธ. (นายบุญรัตน
วงศใหญ) เปนประธาน มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๒๐๙
โรงเรียน ดังนี้
สพฐ. จํานวน ๑๐๖ โรงเรียน
สอศ. จํานวน ๓๐ โรงเรียน
สช. จํานวน ๔๓ โรงเรียน
กทม. จํานวน ๓๐ โรงเรียน
สรุปผลการประชุม
๑. ให ศธ. จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
๒. ออกประกาศ ศธ จัดตั้งศูนยเสมารักษและเครือขาย
ทั่วประเทศ
๓. เปนหนวยประสานงานในการขออนุมัติรถฉุกเฉิน
๔. จัดตั้งศูนยวิทยุเสมารักษ เพื่อเปนศูนยประสานงาน
ตลอด ๒๔ ชม.
๕. กําหนดรูปแบบชุดปฏิบัติการของพนักงานสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ
๖. จัดอบรมพนักงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาใหครอบคลุมในเขต กทม. และปริมณฑล

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ และ ปศธ. ใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับศูนยเสมารักษ ดังนี้
๑. จะตองดําเนินการอยางเขมแข็ง เพื่อปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การตรวจหอพักตามนโยบายของ ทปษ.รมว.ศธ.
(นายยุรนันท ภมรมนตรี) ยังไมไดดําเนินการ
๓. ควรปรับวิกฤตใหเปนโอกาส โดยเปดบริการ
สอนการบานเพื่อชวยเหลือนักเรียน
๔. ขอใหเรงกฎหมายลูกเกี่ยวกับลูกเสือ และกอน
ใหขาวสื่อมวลชน ขอใหเสนอ ปศธ. ทราบกอน

-๕ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒.๒ เรื่อง โครงการครอบครัวสมานฉันทสรางสรรค
คุณธรรมนําความรูสูสังคม (สกก.)
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ. สกก. รายงานวา
กิจกรรม “ครอบครัวสมานฉันท สรางสรรคคุณธรรมนํา
ความรูสูสังคม” Happy Family Tour “๒๐๐๘” จัด
เมื่อวันเสารที่ ๓๑ พ.ค.-๑ มิ.ย.๕๑ ณ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา - สุพรรณบุรี - อางทอง - ลพบุรี
มีสมาชิกที่เขารวมโครงการ จํานวน ๕๐ ครอบครัว
๒๕๐ คน และไดไปไหวพระ ๙ วัด ดังนี้
๑) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ๒) วัดใหญชัยมงคล
๔) วัดหนาพระเมรุ
๓) วัดมงคลบพิตร
๕) วัดไชยวัฒนาราม
๖) วัดบางนมโค
๗) วัดปาไลย
๘) วัดมวง
๙) วัดเกตุไชโย
 ผลการประเมิน เห็นสมควรใหมีการจัดกิจกรรม
ชวงปดเทอม
เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ ปศธ. ใหสํานักเตรียมการเพื่อนําเรื่องเสนอที่จะ
ประชุมครั้งตอไป ดังนี้
๑) สคบศ. สรุปผลงานรอบ ๘ เดือน วาไดทําอะไร
ไปบาง และ ๔ เดือนตอไปจะมีการปรับกิจกรรมอะไรบาง
๒) สตผ. ขอใหรายงานภาพรวมผลการตรวจ
ราชการในภาพ Macro
๓) สอ. ขอใหตดิ ตามเรื่องคาใชจา ยภาพรวมของ สป.
๔) กพร. เรื่องโครงสรางที่จะขับเคลื่อนในภาพรวม
ของ ศธ.

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

-๔ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๓.๒ เรื่อง การจัดงานมหกรรมนักอาน
นายกมล รอดคลาย รก.ที่ปรึกษาดานนโยบายและ - ขอให กศน. เขารวมประชุมดวย และนําเรื่อง
หองสมุด ๑๐ แหง ไปพิจารณาเกี่ยวกับการ
ยุทธศาสตร สป. รายงานวา การจัดงานมหกรรมการอาน
พัฒนาแหลงเรียนรูรวมกับ สป.
จะมีการประชุมในวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๑ โดยมี รมช.ศธ.
(นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) เปนประธาน และในชวงบาย
จะหารือเรื่องการจัดงานเลีย้ งเกษียณอายุราชการ

เลิกประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สอ.สป.
ผูจดรายงานการประชุม

