รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๒. นายนิวตั ร นาคะเวช
๓. นายสมบัติ สุวรรณพิทกั ษ
๔. นายกมล รอดคลาย
๕. นายนพพร สุวรรณรุจิ
๖. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๗. นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร
๘. นางปยาภรณ จันทบาล
๙. นางเบญจพร โพธิป์ ดชา
๑๐. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๑๑. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๒. นางเพ็ญญา แสงเมือง
๑๓. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๔. นายวิวัฒน แหวนหลอ
๑๕. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๖. นางสุจติ รา ดารามิตร
๑๗. นางวรลักษณ จันทพิมล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
/๑๘. นางสาวศิริรัตน ...

-๒๑๘. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๑๙. นางสาวมยุรี รัตนมุง

แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๐. นายปราณีต ศรีศักดา
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
๒๑. นายศุภกร วงศปราชญ
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
๒๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
๒๓. นายวิชัย ริ้วเหลือง
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
๒๔. นางสาวหรรษา ทับสี
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
๒๕. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
๒๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๒๘. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
๒๙. นางปุณยนุช วรรณดี
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
๓๐. นางสาวสุธีรา แกวกาญจนเศรษฐ แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
๓๑. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
รักษาราชการแทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
๓๒. นายพงศธร พนมสิงห
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
๓๓. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
๓๔. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
๓๕. นายเบญจรงค ศรีเนตร
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ เลขานุการ
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดเชิญคุณชาญวิทย ไกรฤกษ ทีป่ รึกษาระบบราชการ คุณพรเพ็ญ
รตโนภาส นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และคุณสุภาภรณ พูลเกิด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
มาใหความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ซึ่งเปนเรื่องที่ยังใหม สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขณะนี้เราไดเริ่มใชระบบการประเมินการปฏิบัติราชการแบบใหมแลว ผลการปฏิบตั ิงานบางสํานักก็เปนมาตรฐานดี
และบางสํานักมีผลการประเมินอยูในระดับสูงมากเกือบทุกคน เพื่อความเขาใจและปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
จึงไดเชิญสํานักงาน ก.พ. มาใหความรูและใหขอเสนอแนะในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ ๓...

-๓ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (โดย นายชาญวิทย ไกรฤกษ ที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. และคณะ)
 นายชาญวิทย ไกรฤกษ ที่ปรึกษาระบบราชการ ไดกลาวถึงประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนกระทรวงแรกที่
ใหความสําคัญ สพฐ. ไดจัดอบรมขาราชการเพื่อเตรียมการเรื่องนี้แลว สป.เปนหนวยงานที่ ๒ และจะไดนําผล
ที่เกิดขึ้นในการประเมินรอบแรกมาแกปญหารวมกัน
ปญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือสิ่งที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนมีดังนี้
๑. เปอรเซ็นตของการเลื่อนเงินเดือน และการจัดอันดับผลผลสัมฤทธิ์ของงาน ในรอบใหมนี้การ
เลื่อนเงินเดือนเปนเปอรเซ็นตจะเปนเรื่องที่ใหม แตปญหาอยูที่การบริหาร การปรับ การขยับตองทําให
สมเหตุสมผลและไมแตกตางกันมากนัก
๒. เงินเดือน วัดผลสัมฤทธิ์ และวิธีการ มีการมอบหมายงานอยางไร ชัดเจนหรือไม คาตัวชี้วัดเปน
อยางไร
๓. ความเขาใจในระบบการบริหารงานแบบใหม ตามระบบใหมใหกําหนดคาเปาหมายจากบนลงลาง
แตบางสํานักไมไดกําหนดบนลงลาง เวลาประเมินก็ประเมินจากเนื้องานทําใหขาดความสัมพันธกัน
๔. การเปดใจเขาหากัน ระบบใหมตองเปดใจคุยกัน ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตอง
แกปญหารวมกัน ตั้งคาเปาหมายรวมกันตั้งแตแรก เวลาประเมินจะยอมรับหรือไม มีการชี้แจงกันหรือไม
ถาผูบังคับบัญชาประเมินตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง ก็ไมนาจะขัดของมักจะเกิดขึ้นได สวนปญหา
ของวงเงินก็จะมาพูดถึงตอไป เรื่องดีมากและดีเดนของสํานักหนึ่งไดเงินเดือนไมเทากับอีกสํานักหนึ่งในการ
ประเมินรอบที่ผานมา ในรอบตอไปอยากให สป.รวมกัน ประเมินปญหาทั้งหมดที่มีอยู การมอบหมายงานที่
เทาเทียมกันหรือไม เชน นักวิชาการมีการมอบหมายงานเปนวิชาการที่เปนจํานวน มักจะไดคะแนนสูงควรจะ
เนนคุณภาพดวย
รอบใหม ควรเริ่มจากผูบริหารกําหนดตัวชี้วัด กําหนดคาเปาหมาย และตัวชี้วัดเปนอยางไรกอนแลวสง
ใหสํานักนําไปใชเปนแนวทาง ปญหาที่เกิดขึ้นในระยะแรกก็จะลดลง
ปญหาที่พบจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะคลาย ๆ กัน เริ่มจากการเขียนตัวชี้วัด จาก
ขอเท็จจริงการมอบหมายงานที่ไมไดตกลงกัน ก็จะเขียนจากงานประจํา สุดทายกองเจาหนาก็จะมีปญหาเรื่อง
การบริหารวงเงิน
ผูบริหารจํานวนไมนอยยังติดอยูกับระบบเดิม (ประเมินคะแนนคอนขางสูง) เพราะกลัวจะถูกฟองรอง
ขอใหประเมินตามความเปนจริง คะแนนจะต่ําหรือสูงแตผูประเมินก็สามารถตอบคําถามได
ขาราชการจากสวนราชการ ขอใหทางสํานักงาน ก.พ. ชี้แจงผูบริหารเรื่องการมอบหมายงานในระดับ
เดียวกันใหเทากัน เชน นักวิชาการควรจะมอบงานที่เปนวิชาการเทา ๆ กัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการ
ประเมิน
การประกาศหลักเกณฑ ในรอบที่สอง จะตองมีการประกาศใหม เพื่อสอดรับกับเนือ้ งานในชวงนี้ สวน
ลักษณะของความทาทายนัน้ ผลงานทีเ่ ปนระดับความพึงพอใจระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ถาเปนโครงการ
/เมื่อโครงการ...

-๔เมื่อโครงการเสร็จคือสรุปและรายงานผลจะไดคะแนนระดับ ๓ เหลือสุดทายอีก ๒ ขั้น จะตองเปนความทาทาย
นาจะทําเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน ขั้นที่ ๔ โครงการเสร็จเร็วขึ้น ขั้นที่ ๕ การนําผลที่ไดมาจัดทําเปนองค
ความรู
ขอสังเกตจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม
- การมอบหมายงาน ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง คื อ มี ก ารตกลงระหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชาอยางชัดเจน วางานที่รับผิดชอบนั้นมีอะไรบาง
- มีการกําหนดคาของความสําเร็จ กําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีซึ่งจะทั้งขอดีและขอเสีย
- ควรจะมีการสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม ถามีการมอบหมายงานที่เปนตัวบุคคลจะทําใหเกิดการ
แยงกันทํางาน และเปนการทําลายการทํางานเปนทีม อาจจะใหรางวัลเปนทีม
- การปรับหลักเกณฑในรอบสอง ควรมีการปรับปรุงเล็กนอยเพื่อปองกันความสับสนมากขึ้น
- การจัดทําคาเปาหมายที่เปนมาตรฐานกลาง เชน งานประชุมใชวัดผลงานทางธุรการ งานดานการ
ฝกอบรม
ปศธ. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผูปฏิบัติงาน สป.ไดประกาศหลักเกณฑฯไวแลว มีการกําหนด
ขั้นตอนในการประเมิน ขอใหทุกสํานักจัดทํารายละเอียดแนบเรื่องไวดวย ถาสํานักใดยังทําไมถูกตอง จะให
รอง ปศธ. เรียกมาชี้แจง สวนผูบริหารระดับสูงก็ตองทํารายละเอียดดวย
การนํา ว ๑๗/๒๕๕๒ มาใชกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น เพราะขาราชการสวนใหญจะอยูในระดับ ๖,๗,๘
มาก และถาจะเลื่อนโดยโครงสรางก็จะยาก บางสํานักมีภาระงานคอนขางมากแตยังไมมีตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
การกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น (ว ๑๗) ทําได เชนระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวิเคราะหตําแหนงเสร็จ
แลวก็นําเขา อ.ก.พ. กระทรวง ถาเปนระดับเชี่ยวชาญ สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหมีคณะกรรมการระดับสูง
กลั่นกรองกอนแลวก็นําเขา อ.ก.พ. กระทรวง ในหลักการเพื่อเปนความกาวหนาของขาราชการ ทั้งนี้กระทรวง
จะตองพิจารณาภาระงานของแตละสวนวางานใดมีความซ้ําซอน งานใดมีการถายโอนงาน งานใดที่เกิดใหม
งานใดตองใชผูชํานาญการ แลวรวบรวมมาวิเคราะหเพื่อขอกําหนดตําแหนง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
บรมราชาภิเษก ปที่ ๖๐ (สอ.)
หน.กก.สอ.(นายเบญจรงค ศรีเนตร) ไดรายงานวา การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปที่ ๖๐ สืบเนื่องจากวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ซึ่งเปนพระราชพิธีบรมราชาภิ เษกพระบาทสมเด็ จพระเจา อยูหัว รัชกาลที่ ๙ และทรงมีพระปฐมบรมราช
โองการอันเปนพระราชปณิธานที่ยิ่งใหญจารึกคูแผนดิน คือ “ เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสขุ แหง
มหาชนชาวสยาม ” และในปนี้ครบรอบ ๖๐ ป จึงนําพระปฐมบรมราชโองการอันเปนพระราชปณิธานทีพ่ ระองค
ไดทรงยึดมั่นปฏิบัติอยางแนวแนมั่นคง โดยการเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
และกอเกิดผลแหงความสุขของคนไทยมานําเสนอใหเห็นถึง “พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยที่ทรง
งานหนักที่สุดตลอดระยะเวลา ๖๐ ป” รัฐบาลจึงไดจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐ และการ
/เฉลิมพระชนมพรรษา...

-๕เฉลิ มพระชนมพรรษาขึ้ น เพื่ อ เป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง ราษฎรทั่ ว ประเทศได เ ดิ น ทางมาน อ มถวายความ
จงรักภักดีแดพระองคทาน ณ กรุงเทพมหานคร และไดรวมกันนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความ
มุงมั่น “
เราจะรวมกันตั้งปณิธานสานสรางความสุขเพื่อพอ ” โดยกําหนดจัดงานระหวางวันที่ ๕ - ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ภายใตชื่องาน “ รวมพลังใจ ถวายความภักดี ”
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
บรมราชาภิเษกปที่ ๖๐
๒. เพื่ อ รวมพลั ง คนไทยทั้ ง ประเทศแสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริยไวเหนือเกลา และจะรวมกันตั้งปณิธานสานสรางความสุขเพื่อพอ
๓. เพื่ อ สร า งความสุ ข ให กั บ คนไทย ในสภาวะที่ ผ า นมาซึ่ ง เป น ช ว งเวลาแห ง ความทุ ก ข
ความไมสบายใจทางดานตางๆ อันแสดงใหเห็นถึงคนสวนใหญของประเทศมุงมั่น ใหเกิดความสุขในประเทศไทย
๔. การเสริ ม สร า งภาพลัก ษณ ข องประเทศไทยสู ส ายตาชาวโลก และสร า งความเชื่ อ มั่ น
ความสุขสงบของประเทศไทย
๕. เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วและส ง เสริ ม ภาคธุ ร กิ จ อั น นํ า มาซึ่ ง การส ง เสริ ม
เศรษฐกิจภาครวมของประเทศ
วัน/เวลา/สถานที่จัดงาน ระหวางวันที่ ๕ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
ณ บริเวณถนนราชดําเนิน
กิจ กรรมที่จั ด จะสะท อ นให เ ห็น ถึง การรวมพลัง รวมความรัก ความสามั ค คี ข องคนไทย
ในการรวมใจกันเทิดทูนธํารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริยและนอมสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงพรอมใจ
กันรวมถวายความจงรักภักดีและแสดงออกถึงผลแหงประโยชนสุขที่ไดรับพระราชทานจากพระองคทาน อัน
กอเกิดเปนความสุขในดานตางๆ มากมายในทั่วทุกจังหวัดทั้งแผนดิน ดังนั้น กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจะ
ประกอบดวย
๑. กิ จ กรรมหลั ก ส ว นกลาง โดยความร ว มมื อ ของกระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมหลักในสวนกลาง ณ บริเวณถนนราชดําเนินกลางเปน ๙ กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ กิจกรรม “ รอยพระบาทยาตราทั่วประเทศ ” เปนพิธีเปดงาน “ ความสุขของคนไทย ใต
พระราชปณิธาน ” และเปดนิทรรศการ “ รอยพระบาทยาตราทั่วประเทศ ”
๑.๒ กิจกรรม “ ทุกขอบเขต รอยเทาพอ ขอสืบสาน ”
๑.๓ กิจกรรม “ ความสุขสันต เสกสรางให ใจเบิกบาน ”
๑.๔ กิจกรรม “ พระราชปณิธาน สถิตถิน่ ดินน้าํ ฟา ”
๑.๕ กิจกรรม “ พระบรมโพธิสมภาร สานดวงจิต ”
๑.๖ กิจกรรม “ นิรมิต ทิพยขบวน ลวนล้ําคา ”
๑.๗ กิจกรรม “ น้ําพุดนตรี เริงสราญ ตระการตา ”
/๑.๘ กิจกรรม...

-๖๑.๘ กิจกรรม “ มหัศจรรย ดอกไมฟา ดอกไมไฟ ”
๑.๙ กิจกรรม “รวมพลังใจ ถวายความภักดี” เปนพิธีปดงาน
๒. กิจกรรมของสวนราชการตาง ๆ จัดกิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
แสดงนิทรรศการนโยบายสําคัญของกระทรวง และหนวยงานในสังกัด ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ไดเขา
รวมการจัดกิจกรรมในวันที่ ๕ -๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณถนนราชดําเนิน ดังนี้
๑. มอบองค ก รหลั ก พิ จ ารณาจั ด ชุ ด การแสดงเข า ร ว มแสดงบนเวที ป อ มมหากาฬ เวที
อนุสาวรียประชาธิปไตย และเวทีหนาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
๒. มอบสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ด นั ก เรี ย น
นักศึกษาในสังกัด เขารวมพิธีเปดงาน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และพิธีปดงานในวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ ณ เวทีอนุสาวรียประชาธิปไตย จํานวนวันละ ๑,๐๐๐ คน
๓. จัดกิจกรรม/ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคล
บรมราชาภิเษก ปที่ ๖๐ ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตชื่อโครงการ “โครงการลานความดี รวมใจ
สามัคคี ถวายองคราชัน” และโครงการยอย ๆ อีก จํานวน ๑๓ โครงการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่อง แผนกลุมจังหวัด
มอบให สนย. และหัวหนา ผตร.ศธ. ไดกระตุนผลักดันใหมีการขับเคลื่อนแผนกลุม จังหวัด
๒. เรื่อง การเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ และSP2
มอบทุกหนวยงาน เรงรัดการใชงบประมาณ และรายงานสถานภาพของการดําเนินการโครงการแตละ
โครงการดวย
๓. เรื่อง งบประมาณรายจายประจํา ป ๒๕๕๔ ขณะนี้ไดผานครม.แลว ขอใหเตรียมการชี้แจงรายละเอียด
ตอสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ
มอบ สนย.ประสานทุกหนวยงาน นัดประชุมรวมกันเพื่อเตรียมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณให รมว.ศธ.
ทราบ เตรียมรายละเอียดในสวนของ สป.และชวยดูแลในสวนขององคกรหลักตางๆในการรวบรวมรายละเอียด
เพื่อเปนแนวทางในการชี้แจงงบประมาณของ รมว.ศธ.
มอบ ก.ค.ศ. ดูแลการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามนโยบายขอ ๗ ของ รมว.ศธ.
มอบ รองปศธ. (นายนิวัตร นาคะเวช) นําเสนอภาพรวมของการดําเนินงานนโยบายขอ ๗ จะดําเนินการ
อะไรบาง เชน จํานวนเกษียณเทาไหร ถาจะจัดประชุมปรึกษาหารือกันขอใหจัดหลังวันวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๔. เรื่อง งาน “แหลงเรียนรู ราคาถูก”
ขอเชิญขาราชการไปรวมงาน “แหลงเรียนรู ราคาถูก” ที่เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๓ กศน. เปนเจาภาพจัดงาน
๕. เรื่อง การประชาสัมพันธนโยบาย
รมว.ศธ. ขอใหมีการประชาสัมพันธเรื่องนโยบาย ๘ ขอ และเนนการประชาสัมพันธนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป
อยางมีคุณภาพ
/๖. เรื่อง การปรับปรุง…

-๗๖. เรื่อง การปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนหนากระทรวงศึกษาธิการ
มอบ สอ.สป. ปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนหนากระทรวงศึกษาธิการใหสวยงาม
๗. เรื่อง การปรับปรุงหองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
มอบ สอ. และ ศทก. พิจารณาระบบโสตทัศนูปกรณ และระบบเสียงในหองประชุมฯ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบเสียงที่ใชภายนอกหองประชุมนี้ดว ย ฝายเทคนิค ขอใหพิจารณาดูวา ถาตองการไดของที่ดี
จะตองดําเนินการจัดซื้ออยางไร
๘. เรื่อง สถานที่จอดรถ
มอบ สอ. สํารองที่จอดรถใหผูมาติดตอราชการ ๒ ที่ ตรงขามที่จอดรถปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
ที่จอดรถฝายการเมือง ดานหนาอาคารราชวัลลภ
๙. เรื่อง สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผูบริหารการศึกษา
รมว.ศธ. เห็นชอบใหตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผูบริหารการศึกษา ที่ สคบศ. และไดขอใชอาคาร
รัชมังคลาภิเษก (อาคาร สรภ. เดิม) เพือ่ ฝกอบรมผูบริหารในหลักสูตรนานาชาติ โดยหลักสูตรสําหรับระดับ
ผูบริหารระดับสูง รุนศูนย(ทดลอง) ๒๕ คน เรียน ๖ เดือน ไมตอ งเสียคาใชจาย รุนตอไปตองเสียคาใชจาย
ประมาณ ๕,๐๐๐ US$ ตอคน
๑๐. เรื่อง การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบระบบอิเล็คทรอนิกส (Smart Card)
มอบ สช. ดําเนินการทํา Smart Card สําหรับ สช. และพัฒนาระบบฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใหเชื่อมโยงกับเลขประจําตัว ๑๓ หลัก ซึ่งสามารถใชเปนเอทีเอ็มและตรวจสอบขอมูลได
๑๑. เรื่อง เงินรางวัล (โบนัส) จากการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ไดรับแจงจากสํานักงาน ก.พ.ร. วาปนี้มงี บประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท สําหรับเปนโบนัสขาราชการ
ซึ่งจะมีอัตราสวน ๑:๔ เมื่อเทียบกับปทผี่ านมา สวนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไดประชุมเรียบรอย
แลวแตละสํานักไดรายงานมาให กพร. เพือ่ นําเสนอให ปศธ.ทราบตอไป
๑๑. เรื่อง ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแตละสํานัก
มอบ กอ.สอ. ประสานแตละสํานักในการจัดประชุมกับ ปศธ. และเชิญ ทปษ. รองปศธ. ผตร.ศธ. เขา
รวมประชุมดวย เพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกคนในแตละสํานักเกีย่ วกับตัวชี้วัด และขอเสนอแนะตางๆ โดย
กําหนดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หองประชุม ๑ (เธียเตอร) ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก โดยเริ่ม
สช. เปนสํานักแรก
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

นางสาวสุภินทรา นรสิงห
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

