สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๓. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๔. นายประดิษฐ ระสิตานนท
๕. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๖. นายสุนนั ท เทพศรี
๗. นายกมล รอดคลาย
๘. นายชอบ ลีชอ
๙. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๑๐. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๑๑. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๒. นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
๑๓. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๔. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๕. นายประเสริฐ งามพันธุ
๑๖. นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
/๑๗.นายพิชัย...

-๒๑๗. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๘. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๙. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๐. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๑. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นายไพศาล วิศาลาภรณ
นายสันทัด สินธุพันธประทุม
นายสกนธ ชุมทัพ
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นางสาวอาริยา เมฆาธร
นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
นางนันทา อนะมาน
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นางสุภัทรา ทูลฉลอง

๓๕. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๓๖. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๗. นายพงศธร พนมสิงห
๓๘. นางจรรยา ชวนานนท
๓๙. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยากรบุคคล สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ
/ เริ่มประชุม...

-๓เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
แจงการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ จะจัดให - ที่ประชุมรับทราบ
มีการประชุมวันอังคารสัปดาหที่ ๑ และ ๓ ของเดือน
หากมีความจําเปนก็อาจจะมีการประชุมเพิ่มเติม
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๒.

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ - ที่ประชุมรับทราบ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปงบประมาณ
๒๕๕๑ (สตผ.)
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม ผอ.สตผ. ไดให
นายทวีสิทธิ์ ใจหาว รายงานผลการวิจัยความ
พึงพอใจของผูร ับบริหารและผูมีสวนไดเสีย ในป ๒๕๕๑
ซึ่งสัมพันธกับ PMQA ดังนี้
กลุมผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยผูต รวจราชการฯ
ขาราชการ กศน. , ผตร.ศธ. ๑-๑๓ รวม ๘๗ คน โดย
ใชเครื่องมือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย
๑. ความพึงพอใจการใหบริการเครือขายผูปฏิบตั ิงาน
ตรวจราชการ และสนับสนุนการตรวจราชการของ ศธ.
ใน ๔ ดาน คือ
๑.๑ ขั้นตอน
ระดับความพึงพอใจ ๓.๖๒๗
๑.๒ เจาหนาที่
“
๓.๘๙๘
๑.๓ สิ่งอํานวย
“
๓.๘๗๙
๑.๔ ผลการใหบริการ
“
๓.๗๔๗
๒. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการตาม
หลักธรรมาภิบาล
๒.๑ หลักนิติธรรม ระดับความพึงพอใจ ๓.๖๓๙
๒.๒ หลักคุณธรรม
“
๓.๘๕๘
๒.๓ หลักความโปรงใส
“
๓.๖๐๓
๒.๔ หลักการมีสวนรวม
“
๓.๖๓๒

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒.๕ หลักความรับผิดชอบ “
๓.๗๙๖
๒.๖ หลักความคุมคา
“
๓.๒๘๖
จุดเดนของการใหบริการของหนวยงาน
มีอัธยาศัยดี เอื้อเฟอเผือ่ แผ การตอนรับที่ดี การ
ประสานงานรวดเร็ว ถูกตอง มีความยุตธิ รรม
ประสานงานทีด่ ี มีนา้ํ ใจ มีความกระตือรือรน มีแผนงานที่
ชัดเจน และการใหบริการตรงตามความตองการ
จุดที่ควรปรับปรุง
ควรพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรอบรูรอบดาน
ประเด็นการตรวจราชการ เครื่องมือตรวจราชการ ยังไม
มีความชัดเจนแนนอน ผูชวยผูตรวจฯ ควรเปนผูจัดทํา
รายงานการตรวจราชการใหผูตรวจราชการ ศธ. ที่อยู
ใกลชิดและมีความชัดเจนในการทํางาน ความชัดเจน
ของเนื้อหาสาระ/นโยบาย/ประเด็นการตรวจ/
เครื่องมือการตรวจฯ และการรองรับระบบงาน การ
ติดตอสื่อสารผานชองทางใหมากขึ้น รายละเอียดและ
ความชัดเจน การประสานงานอยางตอเนือ่ งกับ
หนวยงานในสังกัด ศธ. เพิ่มการประชาสัมพันธภารกิจ
หนาที่ และความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการ
ใหบริการของหนวยงาน
บุคลากรจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการ
ตรวจฯ การเขียนรายงาน การกําหนดอํานาจหนาที่ ถา
สามารถวินิจฉัย แกปญหา โดยไมตองรอสวนกลาง ควร
ใหมีการประสานงานโดยตรง ความชัดเจนของระเบียบ
และกฎหมาย กําหนดระยะเวลาควรมีเวลาเตรียมงาน
ใหดี ขอมูลในการปฏิบตั ิงานควรมีชัดเจนเมนยํากวานี้
ควรมีเอกสารหรือขอมูลขาวสาร แนะนําอยางสม่ําเสมอ
การประชาสัมพันธใหกวางขวาง และการปรับปรุงการ
บริหารอยางตอเนื่อง

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒.๒ เรื่อง การถวายผาพระกฐินพระราชทานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (สอ.)
- ที่ประชุมรับทราบ
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงาน
- ปศธ. มอบ กศน. ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด ใน
กลาง ไดรายงานการถวายผาพระกฐินพระราชทาน
งานถวายผากฐินพระราชทาน และขอเชิญชวน
ของกระทรวงศึกษาธิการ วันเสารที่ ๘ พ.ย. ๕๑
ขาราชการในพื้นที่เขารวมใหเหมาะสม
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเจ็ดยอด ต. ชางเผือก
- ผตร.(นายกมล รอดคลาย) ชี้แจงวา จากการ
อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม ประธานในพิธี
ประสานงานกับสํานักพระพุทธศาสนาทราบวา
นายศรีเมือง เจริญศิริ รมว.ศธ.
มีงบประมาณสนับสนุนอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัด
กําหนดการ
ซึ่งปกติจะสนับสนุนวัดละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตเนื่อง
- วันศุกรที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
จากเปนสวนราชการที่มีความเกี่ยวของกับ
ฉลองสมโภชองคพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงศึกษาธิการมาในอดีต ในปตอไป ขอให
ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน
- วันเสารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๓๐๐,๐๐๐ บาท
ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม
การเตรียมการ
๑. ไดประชุมปรึกษาหารือกับเจาอาวาสวัดเจ็ดยอด
ผูอํานวยการสํานักผูต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการที่ ๑ เชียงใหม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และกรรมการวัด เพื่อ
มอบหมายความรับผิดชอบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่
๒๕ ก.ย. ๕๑
๒. จัดเตรียมเครื่องพระกฐินพระราชทาน พรอม
จตุปจ จัยไทยธรรมสําหรับถวายพระสงฆ และ
สามเณร
๓. ยอดเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ เงินบริจาค ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ
วัดเจ็ดยอด จากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. จัดทําตาลปตร และยาม ถวายพระสงฆ และ
สามเณร

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ประเด็นที่เสนอที่ประชุม
๑. ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมพิธีถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน ในวันที่ ๗ – ๘ พ.ย. ๕๑
ณ วัดเจ็ดยอด อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
๒. ขอเชิญรวมทําบุญพระกฐินพระราชทาน
๓. หนวยงานจัดขาราชการ จํานวน ๑๕๐ คน
การแตงกาย
ผูบริหาร : ชุดปกติขาว
ขาราชการ : ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ
๒.๓ เรื่อง ชี้แจงแนวทางการจัดตําแหนงและการจัด
คนลงตําแหนงใหม (สอ.)
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี ผชช. รายงานวา
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กําหนดใหตาํ แหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔
ประเภท คือ
- ประเภทบริหาร
- ประเภทอํานวยการ
- ประเภทวิชาการ
- ประเภททั่วไป
ประเภทบริหาร แบงออกเปน ระดับสูงและระดับ
ตน โดยระดับสูงเริ่มจากตําแหนงระดับ ๑๐และ๑๑
เดิมคือ
- รองปลัดกระทรวง
- ผูตรวจราชการกระทรวง
- เลขาธิการ กคศ. และ กศน.
- ปลัดกระทรวง
ระดับตน ไดแก ตําแหนงระดับ ๙ บส. คือ
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ กศน.
ประเภทอํานวยการ แบงออกเปน ระดับสูงและ
ระดับตน โดยระดับสูงเปนตําแหนงระดับ ๙ บส. คือ
- ผอ.สํานักหรือเทียบเทา
- ผูแทนถาวรไทย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมมีคาํ ถามใหขอสังเกต ดังนี้
Ó ผอ.สตผ. นายสันทัด สินธุพันธประทุม : ระบบซี
จะหมดไปเมื่อไหร และระบบใหมจะดีกวาระบบ
เกาอยางไร
Óผชช.นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี : ไดแจงวา เมื่อสง
บัญชีทั้ง ๓ บัญชีให ก.พ.แลว ก.พ. จะสงบัญชี
ดังกลาวกลับมายัง ศธ. กระทรวงออกคําสั่ง คาดวา
ประมาณราววันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๑ ระบบซีก็จะหมดไป
Óหน.สร.นายดํารง ลิมาภิรักษ : สร. เปนหนวยงาน
ขนาดเล็กมีภารกิจขึ้นตรงกับ รมว.ศธ. ในป
๒๕๕๒ สร. มีอัตราเกษียณไปแลว ๒ อัตรา , ขอ
โอนไปแลว ๒ อัตรา คาดวาจะโอนอีก ๒-๓ อัตรา
ถือวาเปนวิกฤตขาดบุคลากร และในชวงขณะนี้การ
บรรจุ สรรหา ยังไมสามารถดําเนินการได ขอเรียน
ปศธ. ชวยอนุเคราะห สร. เพื่อใหคงสภาพงาน
และประสิทธิภาพงานดวย
Óปศธ. : ฝาก กบค. รับขอมูลไว เพราะ สร. เปน
หนวยงานที่มีการทํางานไมเหมือนทั่วไป อยางไรก็
ตาม ถา สร. มีปญหาอะไร ขอใหเสนอขอมูลไปที่
ปศธ. ไดโดยตรง

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ระดับตน ไดแก ตําแหนงระดับ ๘ บส. คือ
- ผอ. กอง หรือเทียบเทา สป.ไมมี
- หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด สป. ไมมี
ประเภทวิชาการ แบงออกเปน ๕ ระดับ ไดแก
- ระดับทรงคุณวุฒิ เปนตําแหนงระดับ ๑๐ วช/ชช
และตําแหนงระดับ ๑๑ วช/วช
- ระดับเชี่ยวชาญ เปนตําแหนงระดับ ๙ วช/ชช
- ระดับชํานาญการพิเศษ เปนตําแหนงระดับ ๘
ว/วช
- ระดับชํานาญการ เปนตําแหนงระดับ ๖ ว – ๗
ว/วช
- ระดับปฏิบัติการ เปนตําแหนงระดับ ๓-๕
ประเภททัว่ ไป แบงออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
- ระดับอาวุโส เปนตําแหนงระดับ ๗- ๘
- ระดับชํานาญงาน เปนตําแหนงระดับ ๕ – ๖
- ระดับปฏิบัติงาน เปนตําแหนงระดับ ๑- ๔
ชื่อตําแหนงที่เปลี่ยนใหม
๑. ผูตรวจราชการ Ö ผูตรวจราชการกระทรวง
๒. เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ Ö นักวิเทศสัมพันธ
๓. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน Ö
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
๔. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป Ö นักจัดการงาน
ทั่วไป
๕. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน Ö นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
๖. นักวิชาการประชาสัมพันธ, นักประชาสัมพันธ
Ö นักประชาสัมพันธ
๗. เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล, บุคคล,
นักวิชาการสอบ, เจาหนาที่ฝก อบรม, นักทรัพยากร
บุคคล Ö นักทรัพยากรบุคคล

การดําเนินการ/การมอบหมาย
Óนายถานันดร สุวรรณรัตน ผูแทน สกก. : ตําแหนง
๙ บส. ตามโครงสรางใหมปรับเปนอํานวยการ
ระดับสูง และตําแหนงระดับ ๘, ๘ว จะเปน
ตําแหนงวิชาการ ทําใหในระดับโครงสรางขาด
ตําแหนงอํานวยการระดับตน จะดําเนินการอยางไร
Óผชช.นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี : ไดชแี้ จงวา
ตําแหนงอํานวยการระดับตนจะไมมี แตอาจทําได
โดยประกาศในกฎกระทรวง และไมมผี ลกับเงิน
ตําแหนง
Óผตร.นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ : ประเด็น
อํานวยการระดับตน จะเปนปญหาในเชิงปฏิบัติของ
กศน. กคศ. และ สช. เพราะคนกลุมนี้จะเปน
นักบริหาร
Óรอง ปศธ. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล : เปน
ปญหาโครงสรางของ ศธ. อาจตองหารือเปนการ
เฉพาะกรณีไปยัง ก.พ. เพราะในทางปฏิบัติแลวจะ
ขาดอํานวยการระดับตน ที่จะเชื่อมโยงไป
อํานวยการระดับสูง
Óผตร. นายชูชาติ ทรัพยมาก : ปญหาเชิง
โครงสรางของ กคศ. ผูจะเปนรองเลขาธิการ ไม
สามารถที่เปนเลขาธิการได และ ผอ.กลุม,
ผอ. สํานัก ก็ไมสามารถขึน้ เปนรองเลขาธิการ ,
เลขาธิการได ศธ. อาจหารือกับ ก.พ. เพื่อใหมี
ตําแหนง ผช.เลขาธิการ, ผช.ปศธ. เพื่อเปนเสนทาง
ของนักบริหารอํานวยการ ถาหากไมปรับระบบ
หนวยงานจะลําบาก กศน.ก็จะเหมือนกัน การปรับ
โครงสราง จะคัดเลือกอยางไรเราไมไดกาํ หนดไว
Óผชช.กศน.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค : ตําแหนง
ผช.เลขาธิการ, ผช.ปศธ. ในทางระเบียบกฎหมาย
ทําได พ.ร.บ.ใหมทําไดโดยออกกฎหมาย เปน
หนาที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง แตตองดําเนินการหลัง
๑๑ ธ.ค.๕๑

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
Óปศธ. ใหบนั ทึกขอสังเกต และแนวทางไว และให
๘. เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร Ö
กบค. ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ โดยพิจารณาเพื่อ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
หาชองทางใหเปนไปตามระเบียบโดยคํานึงถึง
๙. เจาหนาที่ธุรการ, เจาพนักงานธุรการ,
ลําดับความสําคัญของกฎหมายและบุคลากรของ
เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล, เจาหนาที่พิมพดดี Ö
ศธ. ใหมชี อ งทางมากกวานี้
เจาพนักงานธุรการ
๑๐. เจาหนาที่พัสดุ, เจาพนักงานพัสดุ Ö
เจาพนักงานพัสดุ
๑๑. เจาหนาที่การเงินและบัญชี, เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี Ö เจาพนักงานการเงินและบัญชี
๑๒. ชางศิลป, นายชางศิลป Ö นายชางศิลป
๑๓. เจาหนาที่พิมพ, ชางพิมพ Ö นายชางพิมพ
๑๔. เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา, เจาพนักงานโสต
ทัศนศึกษา Ö เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชื่อตําแหนงที่ยุบเลิก
๑. เจาหนาที่บริหารงานธุรการ Ö เจาพนักงาน
ธุรการ
๒. เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี
มีวุฒิปริญญา : นักวิชาการเงินและบัญชี
ไมมีวุฒิปริญญา : เจาพนักงานการเงินและบัญชี
๓. เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ
มีวุฒิปริญญา : นักวิชาการพัสดุ
ไมมีวุฒิปริญญา : เจาพนักงานพัสดุ
สํานักงาน ก.พ. ไดแจงใหสวนราชการที่มีอัตรา
กําลังเกิน ๑,๐๐๐ ตําแหนงจัดทําบัญชีการจัดตําแหนง
และจัดขาราชการ พลเรือนสามัญเขาประเภทตําแหนง
สายงานและระดับตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑แลวสงให
สํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
จํานวน ๓ บัญชี ดังนี้
บัญชีที่ ๑ บัญชีจัดตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญตามมาตรา ๑๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

-๙ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
บัญชีที่ ๒ บัญชีจัดขาราชการพลเรือนสามัญเขา
ประเภทตําแหนงสายงานและระดับตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
บัญชีที่ ๓ บัญชีจดั แตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๓๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ สําหรับบัญชีที่ ๓ กบค.จะจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
หลังจากที่ สํานักงาน ก.พ. ไดมีประกาศทัง้ ๓ บัญชี
เรียบรอนแลว
แนวทางการจัดตําแหนง
กรณีที่ ๑ ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดไวเดิม ใหจดั
ตําแหนงตามประเภท สายงานและระดับตําแหนงใหม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ (ไมใหขามสายกัน)
กรณีที่ ๒ ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดตําแหนงเปน
ตําแหนงมากกวา ๑ สายงาน ใหจดั ตําแหนงตาม
ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในปจจุบัน สป. เดิมไมมี
กรณีที่ ๓ ตําแหนงวาง (รวมถึงตําแหนงวางที่มี
คําสั่งใหมีผูรักษาการในตําแหนง) ใหจัดตําแหนงตาม
ประเภท สายงานและระดับตําแหนงใหมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
กรณีที่ ๔ ตําแหนงที่ ก.พ. ปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงเปนการเฉพาะคราว ใหจดั ตําแหนงตาม
ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในปจจุบัน
กรณีที่ ๕ ตําแหนงที่ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
เปนตําแหนงในระดับที่ตา่ํ ลงโดยไมเปลี่ยนสายงาน
เพื่อประโยชนในการบรรจุ แตงตั้งบุคคลในชวง
ปรับเปลี่ยนระบบ โดยผูดาํ รงตําแหนงไดรับการ
คัดเลือกใหจดั ทําผลงานและจัดสงผลงานแลวกอน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ตามแนวทางที่กําหนด
ตาม ว๖/๒๕๕๑) ใหจัดตําแหนงตามประเภท สายงาน

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ๑๐ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
และระดับตําแหนงที่กําหนดไวเดิมกอนปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงใหตา่ํ ลง
กรณีที่ ๖ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตั้งแต ระดับ ๖ ขึ้นไป ใหจดั ตําแหนงตามคุณสมบัตผิ ู
ดํารงตําแหนง ดังนี้
๖.๑ กรณีผูดาํ รงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป มีวุฒปิ ริญญา(ตรงตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การกําหนดตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป) ใหจัดเปน
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
กรณีผูดํารงตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป มี
วุฒิปวส./ปวช.(ตรงตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการ
กําหนดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ) ใหจดั เปน
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
กรณีที่ ๗ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน... ซึ่งเปน
ตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ใกลเคียงหรือตรงตามลักษณะงานของตําแหนงใหม
และผูดาํ รงตําแหนงมีคุณสมบัตติ รงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงใหมใหจดั ตําแหนงตามตําแหนงใหม
เชน ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานการเงินและบัญชี
๖ ขึ้นไป มีลักษณะงานที่ปฏิบัติใกลเคียงกับตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชีและ
- ผูดาํ รงตําแหนงมีวุฒปิ ริญญา ตรงตามที่
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี ใหจัดเปน นักวิชาการเงินและบัญชี
- ผูดาํ รงตําแหนงมีวุฒิ ปวส./ปวช. ตรงตามที่
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาพนักงานการ
เงินและบัญชี ใหจัดเปนเจาพนักงานการเงินและบัญชี

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ๑๑ ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๓. เรื่องอื่น ๆ
ผอ.สตผ. นายสกนธ ชุมทัพ ไดรายงาน
ความกาวหนาการประชุมปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในแผนปฏิบตั ิราชการ ศธ. (๒๕๕๒๒๕๕๔) มีหัวขอสําคัญ ๖ เรื่อง ไดแก
๑. แผนงานโครงสรางโอกาสและความรวมมือ
ทางการศึกษา
๒. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. แผนงานสงเสริมพัฒนาศักยภาพ นักเรียน
นักศึกษา
๔. แผนงานพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
๕. แผนงานสนับสนุน ICT , e-learning
๖. แผนงานบริหารจัดการระเบียบ กฎหมาย

การดําเนินการ/การมอบหมาย
Óปศธ. การทําแผนจะชวยให ศธ. เปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางบูรณาการ แผนการพัฒนาครู,
e-learning และ Education Hub จะเปน Mega
Project ของ ศธ.
Öปศธ. ใหนาํ เรื่องเสนอที่ประชุมอังคารครั้งตอไป
๑. สนย. เรื่อง แผนการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ผตร.ศธ.(นายประดิษฐ ระสิตานนท) เรื่อง การจัด
การศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ยุทธศาสตร
และการปรับโครงสราง)
๓. กศน. เรื่อง การจัดการศึกษาตามแผนแมบท
และการศึกษาตามอัธยาศัย

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

