รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสวนกลางใน สป.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๒. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๓. นายกมล รอดคลาย
๔. นางสาวประไพศรี นาคสวัสดิ์
๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๖. นายกิจสุวฒ
ั น หงสเจริญ
๗. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๘. นายอนันต ระงับทุกข
๙. นางเบญจลักษณ น้ําฟา
๑๐. นายสมบัติ แสงสวางสัจกุล
๑๑. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
๑๒. นายปราโมทย แกวสุข
๑๓. นางวราภรณ สีหนาท
๑๔. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๕. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๖. นางรัตนา ศรีเหรัญ
๑๗. นางกาญจนาภรณ จําป
๑๘. นางสุจิตรา ดารามิตร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายนิวัตร นาคะเวช)
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานครและ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายอกนิษฐ คลังแสง)
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
/๑๙. นางสาวนงศิลิน…
ี

-๒๑๙. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๑. นายประสิทธิ์ เขียวศรี
๒๒. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๓. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๔. นายธราธร นาคเสน
๒๕. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๖. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๗. นายปญญา ประเสริฐศรี
๒๘. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๙. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๓๐. นางนิตย โรจนรตั นวาณิชย
๓๑. นางนันทา อนะมาน
๓๒. นายประสพ กันจู
๓๓. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๓๔. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๕. นายพงศธร พนมสิงห
๓๖. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๗. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๘. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี ศธ.
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ขอแสดงความยินดีกบั ผูท ี่ไดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงผูบ ริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการใหม
๒. เรื่อง มอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมคี ําสั่งมอบอํานาจให รอง ปศธ. ปฏิบตั ิราชการแทน ดังนี้
๑. นายนิวัตร นาคะเวช ดูแลงานในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักอํานวยการ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑ – ๑๒
และกรุงเทพมหานคร
/๒.๒ นายสมบัติ...

-๓–
๒. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ ดูแลงานในความรับผิดชอบของ สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
๓. นายกมล รอดคลาย ดูแลงานในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สํานักนิติการ กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร และสํานักกิจการพิเศษ
๓. เรื่องการแตงตั้งผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) เปนหัวหนา
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการแบงงานใหผูตรวจราชการรับผิดชอบแตละเขตตรวจราชการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสวนกลางใน สป. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง มอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน (ปศธ.)
ฝายเลขานุการ แจงวา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ ๑
แลวจึงขอถอนเรื่อง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง ระบบบูรณาการขอมูลครูและขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง (ศทก.)
¾ นายอาคม ศาณศิลปน รายงานวา ระบบบูรณาการขอมูลครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา และระบบขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง เนื่องจาก คําวา นักเรียนกลุมเสี่ยง เปนเรื่องที่ละเอียดออน จึงขอเปลี่ยน
ชื่อเปน การจัดทําขอมูลประวัตินักเรียน นักศึกษารายบุคคล
การบูรณาการขอมูล หมายถึง การประสานการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูลรวมกัน ภายใตมาตรฐานขอมูลและเทคโนโลยีเดียวกัน
คําสําคัญในการบูรณาการขอมูล
๑. เว็บแอปพลิเคชั่น (อังกฤษ: web application) คือ โปรแกรมประยุกตที่เขาถึงดวยโปรแกรมคนดู
เว็บผานอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต เปนที่นิยมในปจจุบันเนื่องจากสามารถเขาใชงานโดยไมตองแจกจาย และ
ติดตั้งซอฟตแวรบนเครื่องผูใช เชน เว็บเมล เปนตน
๒. เว็บเพจ (อังกฤษ: webpage, web page) หรือ หนาเว็บ หมายถึง หนาหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต ที่เรา
เปดขึ้นมาใชงาน
๓. เว็บเซอรวิส (Web service) คือระบบซอฟตแวรที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลกัน ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่งผานระบบเครือขาย
เปาหมายการบูรณาการขอมูลครูฯ คือ การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลครู จากทุกองคกรหลักที่มี
การจัดเก็บเพื่อใชในภารกิจของหนวยงานกับระบบฐานขอมูลของหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยน
และใชประโยชนขอมูลรวมกัน และลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูล
/ฐานขอมูล...

-๔ฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน (สป.) ไดแก
- ฐานขอมูลครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ของ ก.ค.ศ.
- ฐานขอมูลครู สช.
- ฐานขอมูลขาราชการพลเรือนสามัญ และลูกจาง
- ฐานขอมูลรายบุคคลของ ครู บุคลากรฯ และนักเรียนฯ ของ ศทก. สป.
ผูที่ไดรับประโยชนจากการบูรณาการขอมูลครู
๑. คุรุสภา ถาตองการออกหรือตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีการตรวจสอบขอมูลประวัติ
ของครู เชน ขอมูล ทร.๑๔ จากทะเบียนราษฎร หรือ ขอมูลประวัติทางวินัย จะสามารถเรียกใช ขอมูลทะเบียน
ประวัติ (ก.พ.๗) จากระบบฐานขอมูล ก.ค.ศ. และขอมูลทะเบียนประวัติบุคคล (ทร.๑๔) จาก ศทก. ผานไปยัง
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๒. ก.ค.ศ. ตองการตรวจสอบสถานะของครูวามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม สามารถเรียกใช
ขอมูลใบอนุญาตฯ จากฐานขอมูลของ คุรุสภา และขอมูลทะเบียนประวัติบุคคล (ทร.๑๔) จาก ศทก. ผานไปยัง
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๓. สช. ตองการบรรจุครู สามารถตรวจสอบสถานะของครูวามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม
สามารถเรียกใชขอมูลใบอนุญาตฯ จากฐานขอมูลของ คุรุสภา และขอมูลทะเบียนประวัติบุคคล (ทร.๑๔) จาก
ศทก. ผานไปยัง สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๔. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สามารถเรี ย กใช ป ระวั ติ ค รู คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ได ทุกคน โดยสามารถตรวจสอบและประมวลผลข อมูลได แบบทั นที ทั นใด ที่ มี การปรับปรุ งข อมูลในแต ละ
หนวยงาน เชน
๑. ขอมูลใบอนุญาตฯ จาก คุรุสภา
๒. ข อมู ลทะเบี ยนประวั ติ บุ คคล(ทร.๑๔) จาก ศทก. ผ านไปยั งสํ า นั กบริ หารการทะเบี ยน
กรมการปกครอง
๓. ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูฯ จาก ก.ค.ศ.
๔. ขอมูลครูโรงเรียนเอกชน จากระบบฐานขอมูลของ สช.
๕. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานเพื่อบูรณาการระบบฐานขอมูลของหนวยงาน
๑. ศทก. และ หนวยงานที่มีระบบฐานขอมูล รวมกันกําหนดมาตรฐานขอมูล (รายการขอมูล/รหัส
ขอมูล/รูปแบบการแลกเปลี่ยนขอมูล)
๒. ศทก. และ หนวยงาน นําผลจากขอ ๑ ไปพัฒนาโปรแกรมสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล
๓. ทดสอบระบบ/นําไปใชงาน
อุปสรรค แนวทางแกไขเพื่อการดําเนินงาน
๑. ไมมีระบบฐานขอมูลครู บุคลากรฯ ในหนวยงาน
แนวทางการแกไข ขอใชระบบฐานขอมูลจากหนวยงานอื่น ที่สามารถตอบสนองความตองการขอ
หนวยงานได
/๒. ขาดบุคลากร…

-๕๒. ขาดบุคลากรที่สามารถพัฒนาโปรแกรมเองไดตองจัดจางบุคคลภายนอก
แนวทางการแก ไ ข ให ห น ว ยงานกลางพั ฒ นาโปรแกรมโดยหน ว ยงานต อ งจั ด เตรี ย ม
โครงสรางระบบฐานขอมูลใหพรอมหรือจัดสรรงบประมาณ
๓. ขาดงบประมาณในการจัดจางพัฒนาโปรแกรม (กรณีตองจัดจางบุคคลภายนอก)
แนวทางการแกไข จัดสรรงบประมาณ
๔. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอตอปริมาณการเรียกใช/ใหบริการ
แนวทางการแกไข จัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหหนวยงาน
๕. ผูรับผิดชอบฐานขอมูลไมสามารถตัดสินใจไดตองใหผูบริหารตัดสินใจ
แนวทางการแกไข ผูบริหารระดับสูงมอบหมาย/สั่งการหรือจัดทําขอตกลงฯ รวมกัน (MOU)
ขอเสนอแนะ
- การจัดทําขอมูลตองมีความถูกตอง ครบถวน และคิดใหเต็มระบบ
- ขอมูลกลางตองเปนขอมูลที่มีมาตรฐาน
- Soft ware หรือ โปรแกรม ที่จะตองมีไวใชงานเพื่อผูใชสามารถแกไขขอมูลเองได
- การจัดทําแผนที่โรงเรียนในระบบ GIS จํานวน ๓๐,๐๐๐ กวาราย
- ขอมูลที่ซ้ําซอนจะตองแกไขและทําใหหมดไป
เรื่อง การจัดทําขอมูลประวัติของนักเรียน นักศึกษาทุกคนเปนรายบุคคล (ศทก.)
¾ นายอาคม ศาณศิลปน รายงานวา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ดังกลาวและใหมีคณะกรรมการทํางานรวมกันเพื่อแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยใหมี
การบูรณาการการทํางานรวมกันของกระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่ วของ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ๖ มาตรการเชิงรุก มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยมีการ
จัดทําขอมูลประวัติของนักเรียน นักศึกษาทุกคนเปนรายบุคคล ของนักเรียน นักศึกษา ที่มีขอมูลเชิงลึกพรอม
ภาพถายและประวัติผูปกครอง ซึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน
ผลการดําเนินงานจัดทําขอมูลประวัติของนักเรียน นักศึกษาทุกคนเปนรายบุคคล (ขอมูล ณ ๔
ตุลาคม ๒๕๕๓) ศทก. สป. ประชุมรวมกับผูแทนสถานศึกษา สังกัด สช. ครั้งลาสุด เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๓
๑. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําโปรแกรมจัดเก็บประวัตนิ ักศึกษาใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๓
๒. โปรแกรมจัดเก็บประวัตนิ ักศึกษาตองสามารถถายโอนขอมูลจากโปรแกรม SP48 ที่ทุกสถานศึกษา
มีใชงานอยูแลวได
๓. สถานศึกษานําโปรแกรมจัดเก็บประวัตินักศึกษา ติดตั้งในระบบแลวใหถายโอนขอมูลจาก SP48
เขาสูระบบ StudentDB.mdb แลวดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณ
/๔. ใหนาํ รูปถาย…

-๖-

๔. ใหนํารูปถายของนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาเขาสูโปรแกรมจัดเก็บประวัตนิ ักศึกษา
๕. ถาสถานศึกษาจะจัดสงรูปถายเปนรายคนจะตองเปนไฟลรูปขนาด ๒๒๐ x ๒๐๐ Pixel โดยตั้งชื่อ
ดวยรหัสนักศึกษาและมีนามสกุล jpg
๖. เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถานศึกษาในระยะเรงดวน และบางสถานศึกษา
อาจปดเทอมทําใหไมสามารถติดตามนักเรียนมาถายรูปได จึงใหสงรูปถายของนักเรียนที่มีไปกอน
๗. ใหจัดสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําปของสํานักงาน ก.พ.ร.
(กพร.)
¾ หน.กพร. (นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์) รายงานวา ในการประชุมสัมมนาแบงออกเปน ๒ เรื่อง คือ
๑. มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของสวนราชการ ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑ และวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.ร.
ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ : ใหสว นราชการตาง ๆ ระงับการขอจัดตั้ง
หนวยงานใหม หรือขยายหนวยงาน รวมทั้งการขอจัดตัง้ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในสังกัดฝาย
บริหารและหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษเพิ่มใหมชั่วคราว จนถึงสิน้ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และ ครม.มี
มติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงาน เพิ่มออกไป
อีก สุดทายไดมีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาของมาตรการนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ในการประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ มีมติใหสํานักงาน ก.พ.ร. สํารวจ วิเคราะหงานที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐานที่มีอยูในสวนราชการตาง ๆ และจัดทําขอเสนอแนว
ทางการปรับบทบาทภารกิจ มีเกณฑการพิจารณาเพื่อคัดเลือกงานที่จะถายโอน ดังนี้
๑. การถายโอนตองไมเปนการเอื้อประโยชนโดยมิชอบแกภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่น
๒. เมื่อถายโอนงานแลว สวนราชการจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยสามารถนําทรัพยากรที่
ประหยัดไดจากการโอนงานไปใชในภารกิจหลักไดอยางคุมคา
๓. ผูรับการถายโอนตองสามารถทํางานนัน้ ไดดีกวาหรือเทียบเทากับสวนราชการ
๔. งานที่จะถายโอนตองมีปริมาณมากเพียงพอ คุมคากับการลงทุนของภาคเอกชน
๕. ในระยะแรกไมตองมีการแกไขกฎหมาย
สวนของกระทรวงศึกษาธิการ มีงานที่จะตองถายโอน คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลักษณะงาน : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/๒. รายงานผล…

-๗๒. รายงานผลการสํารวจสถานะการการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ผลการสํารวจ พบวา สถานะการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี ในหนวยงานของรัฐ สามารถแบงออกเปน ๓ ระดับคือ
๑. หลักธรรมาภิบาลที่มอี ยูในการปฏิบตั ิราชการในระดับคอนขางดี ประกอบดวย หลักนิตธิ รรม
หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ หลักการโปรงใส หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ และหลักความ
เสมอภาค
๒. หลักธรรมาภิบาลที่มีอยูในการปฏิบตั ิราชการในระดับปานกลาง ประกอบดวย หลักการมี
สวนรวม และหลักการกระจายอํานาจ
๓. หลักธรรมาภิบาลที่มีอยูใ นการปฏิบัตริ าชการในระดับคอนขางต่าํ คือ หลักมุงเนนฉันทามติ
แมวา สวนราชการจะไดมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีเปนอยางดีพอสมควรแลวในหลายประการ แตยังคงมีสิ่งที่ตองใหความสําคัญและปรับปรุง แกไข ไดแก
การตอบสนองแกไขปญหาขอรองเรียนอยางทันทั่วถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเนนขีดสมรรถนะ ของ
บุคลากรอยางเปนระบบทัว่ ทั้งองคการ และการบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถเชื่อมฐานขอมูลจากระบบตางๆ
ในองคการเพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การประเมินความคุมคา หรือการเปรียบเทียบผลการดําเนินการ
กับทรัพยากรทั้งในแงของตนทุนคาใชจา ย แรงงานและระยะเวลา รวมทั้งการควบคุมติดตามและตรวจสอบการ
ใหบริการเพื่อใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรม และเทาเทียมกัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่อง สรุปผลการจัดงานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย (สกก.)
¾ ผอ.สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) รายงาน สรุปผลการจัดงานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ
รักประชาธิปไตย โดยนําเสนอในรูปวีดทิ ัศน
การจัดงานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓
ณ สนามศุภชลาศัย กทม. ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในการซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมีสว นรวมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแผนปรองดองแหงชาติ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน และนักศึกษา
(สกก.)
¾ ผอ.สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) รายงานวาจากสถานการณการกอเหตุทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษา การทํารายรางกายซึ่งกันและกันเปนเหตุใหบางรายถึงกับเสียชีวิตและทุพพลภาพ และยังเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการโดยสวนรวมทัง้ ยังกอความเดือดรอนไปยังหมูประชาชน ทีไ่ มไดเกี่ยวของ
ทําใหเกิดการเสียขวัญ และเปนที่กังวลของผูปกครอง และสวนราชการที่เกี่ยวของเปนอยางยิ่งการแกไข กระทรวงศึกษาธิการ
ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง จึงไดจดั ทํามาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
/นักศึกษา…

-๘นักศึกษา เสนอเขาครม. และมีมติเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ มีดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัตติ ามมาตรการดังกลาว
๒. ใหมีคณะกรรมการทํางานรวมกันเพื่อแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยให
มีการบูรณาการการทํางานรวมกันของกระทรวง กรม หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ
เปนหนวยงานหลักในการประสานและจัดทําแผนปฏิบตั ิการ เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกัน
การดําเนินงานในเชิงรุก
๑. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานศึกษาตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน นักศึกษา (จํานวน ๔ สาย)
๒. แตงตั้งคณะกรรมการมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
(จัดประชุมครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓)
๓. จัดทําคูมือการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
๔. จัดทําทะเบียนประวัตนิ กั เรียน นักศึกษาในโรงเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน ๒๖ โรงเรียน
๕. เสนอแตงตัง้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการทัง้ ๔ องคกรหลัก รวม ๕ ทาน เปนพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๖. แตงตั้งขาราชการระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (ตาม พรบ. คุมครองเด็ก ๒๕๔๖ หมวด ๗ )
๗. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสายดวน ๑๕๗๙ และบริหารความถี่คลื่นวิทยุสื่อสาร ศธ.
เพื่อการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๘. เสนอขอรับการสนับสนุนยานพาหนะและวิทยุสื่อสาร
๙. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอแผนการดําเนินงานรวมกัน เพื่อแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษา (อยูระหวางการดําเนินการรวบรวมแผนฯ ของแตละหนวยงานที่เกีย่ วของ)
๑๐. เสนอแผนการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ในสวนที่ สกก. ดําเนินการ)
๑๑. แผนการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะในสวนที่
กลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ สป. ดําเนินการ)
สิ่งที่จําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงาน
๑. รถสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ
๒. วิทยุสื่อสาร
เหตุผล หากมียานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารที่มีคุณภาพและทันสมัยยอมสามารถจะเขาระงับเหตุ
ไดทนั การณ “กอนที่นักเรียน นักศึกษา จะนําอาวุธตาง ๆ ไปใชกอเหตุ”
ขอเสนอแนะ
- การบริหารจัดการเรื่องสายดวน ๑๕๗๙ ตองแบงความรับผิดชอบกันคือ สอ. ดูแลตอนกลางวัน
สวน สกก.(ศูนยเสมารักษ) ดูแลตอนกลางคืน และสิ่งสําคัญพนักงานรับโทรศัพทจะตองแสวงหาขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการไวตอบคําถาม
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๓.๖ เรื่อง กระทรวง...

-๙-

๓.๖ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการรวมดวยชวยผูประสบอุทกภัย (สกก.)
¾ ผอ.สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) รายงานวา กระทรวงศึกษาธิการรวมดวยชวยผูประสบ
อุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ที่โรงเรียนบานพลับ อ.บางปะอิน และ
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ อ.บางบาล
ดวยความหวงใยของ กระทรวงศึกษาธิการ ตอสถานการณน้ําทวม ทําใหสถานศึกษาตาง ๆ นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนผูป กครองนักเรียนไดรบั ผลกระทบอยางกวางขวาง ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายสกล เขมะพรรค) ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักอํานวยการ และสํานักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดําเนินการจัดเครื่องอุปโภค บริโภคออกไปตรวจเยี่ยมและชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ไดแก
๑. โรงเรียนบานพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีจํานวนนักเรียนที่ไดรับผลกระทบ ๒๙๐
คน คณะตรวจเยี่ยมประกอบดวย ทีป่ รึกษา รมว.ศธ. (นายสกล เขมะพรรค) เปนหัวหนาคณะ ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายอนันต ระงับทุกข) ผอ.สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ผูอาํ นวยการสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผูแทนจาก สบย.๔ ไดรวมกันหารือแนวทางการใหความชวยเหลือและ
มอบเครื่องอุปโภค บริโภคจํานวน ๒๙๐ ชุด ใหกับนักเรียน
๒. โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา คณะตรวจเยี่ยมไดประชุมหาแนว
ทางแกไขปญหาอยางยั่งยืนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร และทองถิ่น และไดมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคใหกบั นักเรียน จํานวน ๑๐๐ ชุด ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจสอบความ
เสียหายทรัพยสิน อาคารสถานที่ ของสถานศึกษา เพื่อหาทางใหความชวยเหลือในระยะยาวตอไป
ขอเสนอแนะ
- ประสานงานกับ สพฐ. จัดวิศวกรตรวจสอบพืน้ ที่โรงเรียนที่ถูกน้าํ ทวมทุกป เพือ่ หาแนวทางแกไข
แบบยั่งยืนตอไป
- จัดประชุมกับคณะกรรมการโรงเรียน ชาวบานเพื่อหาทางแกไข เชน เลือ่ นเวลา เปด – ปด ภาคเรียน
ใหเหมาะสมกับชวงที่เกิดน้ําทวม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้น ตามมาตรา ๖๘ แหง
พรบ.การศึกษาแหงชาติ โดยใชพื้นที่บริเวณ ชั้น ๖ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ เปนสํานักงาน มีทุนประเดิม ๕ ลานบาท
๔.๒ เรื่อง โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) รายงาน เรื่องโครงการสายใยรักแหงครอบครัว จัดงาน
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขับเคลื่อนโดย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
รวมกันดําเนินงาน เริ่มจากเด็กแรกเกิด จนถึงผูสูงวัย ไดมีการประชุมมาแลว ๒ ครั้ง โดย
/๑. มีการแตงตั้ง...

- ๑๐ ๑. มีการแตงตั้งคณะทํางานที่ชัดเจน
๒. กําหนดกรอบการทํางานที่ชัดเจน เคาโครงของงานเรียบรอยแลว นําความกราบทูลสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ จัดงานบริเวณ ๙๐๔
๓. กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการกอสรางโรงเรียนอนุบาลทีปงกร ขณะนี้ สพฐ. ไดออกแบบ และ
สช. ไดนําเรื่องเขา ครม. ขอนุมัติ และดําเนินการรายงานความกาวหนาในเดือนธันวาคม เพื่อเชิญ รมว.ศธ. เขาเฝาฯ
เพื่อถวายรายงานแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.
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