สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ
๔. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๕. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๖. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๗. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๘. นางปยาภรณ จันทบาล
๙. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๐. นายกมล รอดคลาย
๑๑. นายประดิษฐ ระสิตานนท
๑๒. นางศิริพร กิจเกื้อกูล
๑๓. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๔. นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร
๑๕. นายเกียรติศักดิ์ เสยไสย
๑๖. นายปราณีต ศรีศักดา
๑๗. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๘. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๙. นายวิชัย ริว้ เหลือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
/๒๐. นายอนันต...

-๒๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นายอนันต ระงับทุกข
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายบุญจันทร บัวหุง
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๗.

นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นายพงศธร พนมสิงห
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่อง งานประชุมวิชาการยาสูบแหงชาติ ครั้งที่ ๗ - ที่ประชุมรับทราบ
จั ด โดย ๗ หน ว ยงาน ได แ ก ศู น ย วิ จั ย ยาสู บ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มู ล นิ ธิ ร ณรงค ไ ม สู บ บุ ห รี่
กระทรวงสาธารณสุข สสส. องคการอนามัยโลก เปนตน
และมี ก ารมอบรางวั ล ๑๐ รางวั ล ซึ่ ง ปศธ. ได รั บ
รางวัลประเภทบุคคลดีเดนดานเยาวชนในการควบคุม
ยาสู บ ต อ งขอขอบคุ ณ สกพ.สป. ที่ เ สนอชื่ อ ไป
ถือเปนกลยุทธ TEAM WINS อยางหนึ่ง เปนวิธีที่
สามารถสรางเสริมภาพลักษณดีเดน

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒. เรื่อง ความกาวหนาการพัฒนาโครงสราง
๑. ที่ประชุมรับทราบ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ใหเสนอชื่อ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เปน
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร.สป. รายงานวา
สถาบันเทคโนโลยีทางการศึกษาแหงชาติ โดยให
หลังจากที่มีการประชุมเชิงนโยบาย และ รมว.ศธ. ให
ปรับเปลีย่ นบทบาทเปนสวนราชการ เพราะเดิม สกศ.
ไดเคยเสนอใหเปนองคการมหาชน แตไดตกไปแลว
ความเห็นชอบ และสวนราชการตาง ๆ ไดนํานโยบาย
และใหสอดรับกับ พ.ร.บ.กทช. เพื่อใหไดรับเงิน
ไปสูการเปลี่ยนแปลง และเสนอเขามา ในสวนของ สป.
กองทุนตอไป มอบ กศน. ดําเนินการ
ไดเสนอขอจัดตั้งสํานัก ดังนี้
๓. ในวันที่มกี ารพิจารณาโครงสรางขอให ผอ.สํานักที่มีชื่อ
๑) สํานักกิจการพิเศษ
๒) สํานักบริหารยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
คลายคลึงกันและบทบาทใกลเคียงกัน เขารับฟงการ
ที่ ๑-๑๒
พิจาณาดวย เพื่อชี้แจงในสวนที่เกี่ยวของ
๓) สํานักประสานงานบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต สป.
๔) สํานักพัฒนาระบบบริหาร สป.
๕) สํานักตรวจสอบภายในกระทรวง
มติคณะกรรมการ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๑
เห็ น ชอบให ก ลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร และกลุ ม
ตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวงเป น สํ า นั ก ไว ใ น
กฎกระทรวง โดยมี เ งื่ อ นไขว า ส ว นราชการจะต อ งมี
อั ต ร า กํ า ลั ง คื อ ก พ ร . ( ๑ ๓ -๑ ๖ อั ต ร า )
กลุ ม ตรวจสอบภายใน (๑๓ อั ต รา) สํ า นั ก ตรวจ
ราชการ (๑๘ อั ต รา) และเพื่ อ เป น การผลั ก ดั น
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบราชการตามนโยบาย
รั ฐ บาล ให ส ว นราชการมี ตํ า แหน ง นั ก พั ฒ นาระบบ
ราชการระดับ ๑๐ จํานวน ๑ อัตรา เพื่อเปนที่ปรึกษา
ให คํ า แนะนํ า การตรวจราชการ และปรั บ เปลี่ ย น
ตําแหนงขาราชการในกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปน
นักพัฒนาระบบราชการ
ห น ว ย ง า น ที่ ยั ง ไ ม ไ ด ส ง เ อ ก ส า ร คื อ
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา (กศน.)
สพฐ. ขอจัดตั้ง ดังนี้
๑. สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สํานักสงเสริมและประสานกิจการนักเรียน
๓. สถาบันสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษา

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔. สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
๕. สํานักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๖. ขอกําหนด กลุมพัฒนาระบบบริหาร และ
กลุมตรวจสอบภายในไวในกฎกระทรวงแบง
สวนราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
สกอ. ขอจัดตั้ง ดังนี้
๑. สํานักนิติการ
๒. ขอกํ า หนดกลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร และกลุ ม
ตรวจสอบภายในไว ใ นกฎกระทรวงการแบ ง ส ว น
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
ขณะนี้ฝายเลขานุการ โดย กพร.สป. ไดเสนอขอ
วัน เวลา รมว.ศธ. เพื่อนัดประชุมตอไป

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓. นางปรียานุช จริยวิทยานนท ผตร. รายงานวา - ที่ประชุมรับทราบ
ปศธ. มอบหมายใหไปรวมประชุมวิชาการ เรื่อง การ
นํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐๒๕๕๒) ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๙) สูการปฏิบัติของ สกศ. มี
สาระสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาระยะที่ ๓
โดยเนนเรื่องโครงสราง และคุณภาพการศึกษา ซึ่งใน
สวนของ สป. มีปรากฏอยูในนโยบายและยุทธศาสตร
๑๖ ขอ โดย สป. มีภาคีเครือขาย และมีศนู ยบริหาร
การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสมรรถนะขาราชการ ที่จะ
สามารถผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหนโยบายและ
ยุทธศาสตรทั้ง ๑๖ ขอ ที่ สป. รับผิดชอบดําเนินไปได

-๕ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๒. เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง คานิยมสํานักงานปลัดกระทรวง
๑. ที่ประชุมรับทราบ
ศึกษาธิการ (TEAM WINS) (สอ.)
๒. เชิญชวนผูบ ริหารทุกทานจัดขาราชการเขารับการ
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ. รายงานวา
อบรมเรื่องคานิยมสํานักงานปลัดกระทรวง
สป. ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ศึกษาธิการ (TEAM WINS) ในวันอังคารที่ ๕
ภาครัฐ ไดพจิ ารณาเห็นวาคานิยมองคกรถือเปนหัวใจ
ส.ค.๕๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑
ในการสรางวัฒนธรรมองคกร สป. ไดดาํ เนินการจัด
ชัน้ ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก
โครงการจัดทําแผนกําหนด และถายทอดคานิยม
ตามแผนการปรับปรุงองคกร ตั้งแต ๒๕๕๐-๒๕๕๒
และไดดาํ เนินการตั้งแตปลายป ๒๕๕๐ เปนตนมา
มีจัดประชุมคณะทํางาน จัดทําแบบสอบถามไปยัง
ขาราชการ ใหขาราชการมีสวนรวมในการกําหนด
คานิยมรวมกัน ไดคานิยมตามความตองการของ
ขาราชการ ๘ คานิยม และนํามารอยเรียงเปนคานิยม
TEAM WINS เพื่อใหงายตอการจดจําสามารถนําไปสู
การปฏิบัติ อันจะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
และวัฒนธรรมองคกรที่ดีในการทํางานตอไป สอ.สป.
ในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําคานิยม
สป. จึงไดดําเนินการเปดตัวคานิยม ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง เพื่อมุงหวังใหผูบริหารทุกทานเปนผูนาํ
ในการขับเคลือ่ น TEAM WINS ไปสูขาราชการทุกคน
และเรียนเชิญ ปศธ. เปดตัวคานิยม TEAM WINS
ปศธ. ไดขอบคุณ สอ. และทีมงานที่ไดริเริ่ม
กิจกรรมที่ดี เพื่อสรางคานิยมองคกร เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ดี และเปดตัวคานิยม TEAM
WINS
ดร.มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ กรรมการบริหาร
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา เปนวิทยากรที่ปรึกษา
การจัดทําคานิยม บรรยายเกี่ยวกับความเปนมา
กระบวนการและวิธีการนําคานิยมองคกรสูบุคคล สป.
โดยไดกลาวประเด็นสําคัญที่เปนปจจัยการเปลี่ยนแปลง

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๘ ประการ ไดแก
๑) Commitment Checking ตรวจความผูกมัด
๒) Organization Diagnosis วินิจฉัยองคกร
๓) Vision Refinement ทําใหวิสัยทัศนละสลวย
๔) Value Definition กําหนดคานิยม
๕) V$V Diffusion แพรกระจายวิสัยทัศนและคานิยม
๖) SSS Alignment จัดแนวกลยุทธโครงสรางและระบบ
๗) Member participation ใหสมาชิกมีสวนรวม
๘) Occasionally Celebration ฉลองเปนชวง ๆ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ เรื่อง สรุปการประชุมเครือขายคณะกรรมการ - ที่ประชุมรับทราบผลและขอเสนอแนะ และขอให สตผ.
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและสนับสนุนการตรวจ พิจารณาปรับปรุงแกไขเพิม่ เติมขอเสนอแนะใหเปน
เชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงการตรวจราชการ และ
ราชการระดับจังหวัด (๔ ภูมิภาค) (สตผ.)
ปรับปรุงคุณภาพตอไป
นายวิชัย ริ้วเหลือง แทน ผอ.สตผ. รายงาน
ผลการประชุมเครือขายคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ
ระดับจังหวัด (๔ ภูมภิ าค) วัตถุประสงค ๑) เพื่อ
สรางความเขาใจของการปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ๒) เพื่อทราบปญหาและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการตามคําสั่ง
ศธ. ที่ สป. ๔๑๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๔๙
ผลการประชุม สตผ. ไดจัดทําคูมือสนับสนุน
การตรวจราชการ และนําไปประชุมกับคณะเลขานุการ
ซึ่ง กศน. เปนเลขานุการจังหวัด เพื่อใหทราบถึง
บทบาท หนาที่ของผูตรวจราชการ หนวยสนับสนุน
การตรวจราชการ บทบาทหนาที่ของหนวยรับการ
ตรวจที่เปนหนวยงาน และสถานศึกษา

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒.๓ เรื่อง โครงการฝกอบรมผูบริหารระดับสูงในยุค - ที่ประชุมรับทราบ
โลกาภิวตั น (สต.)
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต. รายงานวา
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
จัดโครงการฝกอบรมผูบริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน
ระหวางวันที่ ๑๓-๒๖ ก.ค.๕๑ ณ จ.เชียงใหม
สาระสําคัญของการอบรม
๑) การปูพื้นฐานภูมิศาสตรการเมืองและภูมิศาสตร
เศรษฐกิจของโลก
๒) การพัฒนาดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๓) นโยบายสาธารณะและทิศทางของประเทศไทย
เพื่อสอดรับกับโลกาภิวตั นและการแขงขัน
ธุรกิจและการแขงขันขามชาติ
- กลยุทธ และการบริหารจัดการองคกร
- การจัดการเปลี่ยนแปลงในองคกร
- นวัตกรรมดานการเงินในยุคโลกาภิวัตน
- การคิดวิเคราะหและการวางแผนอยางมีเหตุผล
- การเจรจาตอรองและเทคนิคการหวานลอม
กลยุทธดานธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน
- การสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในอินเดีย
- การใหความสําคัญแกลูกคาและการสรางคานิคม
- กลยุทธดา นการตลาดเชิงนวัตกรรม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
๑) ผูเขารวมอบรมจะตองมีพื้นความรูดา น
เศรษฐศาสตรพอควรหรือควรติดตามความ
เคลื่อนไหวดานนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพื่อเชื่อมโยงกับการบริหารงานในองคกร
๒) ผูเขารวมอบรมจะตองมีทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดับดีทั้งการฟง การพูด และการอาน เพื่อโตตอบ
และมีปฏิสัมพันธกับวิทยากรและในระหวางการเขา
กลุมกับสมาชิกกลุม

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๓) กระทรวงศึกษาธิการควรเปดโอกาสใหผูบริหาร
ระดับนโยบายไดเขารับการอบรมลักษณะเชนนี้อยางตอ
เนือง หรือจัดการอบรมใหแกผูบริหารของ ศธ. เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรและเพื่อสราง
วิสัยทัศนในการเปนผูน ําองคกรยุคโลกาภิวัตน

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๔ เรื่ อ ง รายงานผลการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ๑. ที่ประชุมรับทราบ
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข า ราชการครู แ ละ ๒. ปศธ. แจงวา พ.ร.บ. ๕ ฉบับ จะตองแกไข ๒ ฉบับ
คือ ๑) พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ขอแก ๑๑ มาตรา
บุคลากรทางการศึกษา ๔ ภูมิภาค (ก.ค.ศ.)
และ ๒) พ.ร.บ.ก.ค.ศ. ขอใหเตรียมการรองรับการ
นางศิริพร กิจเกื้อกูล แทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.
เปลี่ยนแปลงทั้ง ๒ ฉบับ
รายงานวา ก.ค.ศ. ไดจดั ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๔ ภูมิภาค วัตถุประสงค
๑) เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ ๒) เพื่อระดมความ
คิดเห็น ๓) เพื่อทราบปญหาอุปสรรค
โดยมี นายประเสริฐ งามพันธุ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เปนประธาน
ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนวิทยาการบรรยายใหความรู
ไดแก ๑) รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ๒) นายอภิชาติ
จีระวุฒิ ๓) นางผาณิต นิติทัณฑประภาส
๔) ผูแทนจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีภ่ าคกลาง
- นายเนาวรัตน สวัสดี และนายทวีพล แพเรือง
๕) ผูแทนจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีภ่ าคเหนือ
- ผศ.สุบนิ แกวยัง และนายเทียนชัย จูเจี่ย
๖) ผูแทนจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
- นายอุดม คําวันทวี และนายกมล ศิริบรรณ
๗) ผูแทนจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ภาคใต
- นายบัณฑูร ทองตัน และนายวิพล นาคพันธ
ผลการดําเนินการ
๑. ไดใหความรูในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑) อํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๒) พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

-๙ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๓) การรายงานผลการบริหารงานบุคคล
๔) การดําเนินการทางวินัย
๕) พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๖) การสรรหา การบรรจุและแตงตั้งและการพัฒนา
๗) การใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๘) การจัดทําคําสั่งการบริหารงานบุคคล
๙) การเลื่อนและแตงตัง้ บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๐) การขอรับเงิน พ.ค.ศ.
๑๑) การแกไขวัน เดือน ปเกิด
๒. รับทราบปญหาในเรื่องตาง ๆ ไดแก
๑) การคัดเลือกศึกษานิเทศก ๒) ระเบียบการเบิก
เงินวิทยฐานะ ๓) การยาย ๔) การบรรจุนักเรียนทุน
๕) การเทียบคุณวุฒิ ๖) องคประกอบของกรรมการ
ผูอานผลงาน ๗) การขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ
๘) กรอบอัตรากําลัง ๙) การตั้งกรรมการสอบวินัย
รายแรง ๑๐) การนับระยะเวลาขั้นต่ํา และการนับ
ประสบการณเกื้อกูล ๑๑) ที่ประชุมขอใหมีการจัด
สัมมนาเชนนี้อกี เปนประจําทุกป ๑๒) การเลื่อนตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๓) การเตรียมการสําหรับการเปลี่ยน พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ
- ที่ประชุมรับทราบ
- ปศธ. เสนอแนะวา สอ. ควรจัดบรรยาย เรื่อง
เทคนิคการตอรอง โดยใหเชิญผูที่เชี่ยวชาญมาบรรยาย
๑ ครั้ง/เดือน เพื่อใหผูบริหารและขาราชการไดรบั
ความรูและประสบการณใหม ๆ
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

