สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นางเบญจพร โพธิ์ปดชา
๓. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๔. นายนิวตั ร นาคะเวช
๕. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๖. นายชอบ ลีซอ
๗. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๘. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๙. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๐. นายกมล รอดคลาย
๑๑. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๑๒. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๓. นายชัยยศ อิม่ สุวรรณ
๑๔. นายสํารวม พฤกษเสถียร
๑๕. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๖. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๗. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๑๘. นายไพศาล วิศาลาภรณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุรี แกวเล็ก)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
แทนผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
/๑๙. นายสันทัด...

-๒๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
นายอนันต ระงับทุกข
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นางสิริสมศรี มีอยู
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นายพงศธร พนมสิงห
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๒ รมว.ศธ. ไดเชิญ
องคกรหลักประชุมหารือ คือ งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ๕๐%
รมว.ศธ. มอบหมายใหแตละองคกรหลักพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของแตละโครงการ ปศธ. จึงขอนัดหารือกับ
สนย. และ สช. ประเด็นสําคัญเรื่องงบคางที่รัฐบาลยังไมได
สมทบ ๙๐๐ ลานบาท จะดําเนินการอยางไร
Ó นายสํารวม พฤกษเสถียร เลขาธิการ สช. รายงานวา - ขอให สช. เรงดําเนินการ
ไดนําเสนอใน งปม. ประจําป ๒๕๕๒ แลว
สําหรับงบ Interactive learning โครงการยังไมชดั เจน - จึงขอให สนย. ประสานกับ รอง ปศธ.
(นายชินภัทร ภูมิรัตน) ปรับรายละเอียด
อาจจะถูกปรับลด
ใหชดั เจน
๒. โครงสรางของ ศธ. ไดมีการประชุมที่ มรภ. สวนดุสิต - ขอให สช. ยกรางหนังสือ และประสานกับ
ประธานฝายกฎหมาย (นายธงทอง จันทรางศุ)
ในสวนของ สป. รมว.ศธ. ใหความเห็นวา สวนที่จะขอกรมโดยมี
ฐานะเปนนิติบคุ คล อาจจะลําบาก แตหากจะยืนยันขอใหทํา เพื่อยืนยันกลับไปที่ ก.พ. อีกครั้งหนึ่ง
สวนสํานักยอยๆ จะตองชีแ้ จงใน ก.พ.ร.
เรื่องทบทวนไปที่สํานักงาน ก.พ.
ดวยตนเอง

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ขณะนี้ สพฐ. จะขอตั้งหนวยงานใหม ซึ่งจะซ้าํ ซอนกับ
สป. คือ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสํานักกิจการพิเศษ
¾ เรื่องที่สําคัญและตองติดตาม คือ
๑) สพฐ. เสนอ ๒ สูตร คือ ๑) สํานักการศึกษาภาค
บังคับ ๒) สํานักมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหมี
หนวยงานกลางอยูที่กรุงเทพฯ ทําหนาทีด่ ูแล และแกไข
งบประมาณ
๒) สพฐ. จะขอแยกเปนทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่ง สอศ. และ สกอ. จะขอเปนทบวงเชนเดียวกัน
โดยหลักการจะตองไปผานคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมาย (นายธงทอง จันทรางศุ) เปนประธาน

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ขอใหสํานักที่เกี่ยวของเตรียมขอมูลเพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับความสําคัญและจําเปนในการขับเคลื่อน
โครงสรางของสํานักดวย

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๓. เรื่อง นโยบายของนายกรัฐมนตรีในการรณรงคให
๒. มอบ ทปษ. (นายกมล รอดคลาย) พิจารณา
เยาวชนรุนใหมตระหนักถึงการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
นําจุดเดนนีไ้ ปใชกบั การจัดงานมหกรรม
นายกรัฐมนตรีดาํ ริวา ตองการใหเนื้อหาในการสอน
เยาวชนรุน ใหม ทั้งการอาน การเขียน การคัดไทย เรียงความ นักอานดวย
และยอความ ควรมีการรณรงคการใชภาษาไทยใหถูกตอง
๒.

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- เรื่อง แนวทางการใชงบประมาณในการเดินทางไปศึกษา - ปศธ. ขอใหเพิ่มแนวทางอีก ๒ ขอ ดังนี้
๑) ขอ ๘. ขาราชการไมควรเดินทางไปตางประเทศ
ดูงานในตางประเทศ (สอ.)
บอยครัง้ ควรเปดโอกาสใหขาราชการรายอื่น
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี หน.กบค.สอ. รายงานวา
ไดไปบาง และไมควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สป. ไดแตงตัง้ คณะทํางานพิจารณาการใชงบประมาณเพื่อ
ทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากสํานักงบประมาณ โดยไมขอ
การศึกษาดูงานในตางประเทศ โดยมี รอง ปศธ. (นายบุญรัตน
อนุมัตโิ ครงการไวกอน
วงศใหญ) เปนประธาน ผอ.สต. ผอ.สนย. ผูแทนจาก
๒) ขอ ๙. กรณีที่ขาราชการขอใชเงินสวนตัว
สํานักงาน กคศ. สช. กศน. และ สคบศ. เปนคณะทํางาน
คณะทํางานไดพจิ ารณาวาการไปศึกษาดูงานตางประเทศ
เพื่อไปศึกษาดูงานจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
จําแนกจากแหลงที่มาของเงินได ๒ ประเภท คือ
¾ ปศธ. เสนอวา หากมีความจําเปนในการ
ประเภทที่ ๑ หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
เดินทางแนะนําใหไปในชวงวันสงกรานตหรือ
หมวดรายจายอื่นและไดกาํ หนดไวใน พรบ. งบประมาณ
วันปใหม
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (สน. สตผ. สอ.)
กรณีนี้ผูมีอํานาจสามารถอนุมตั ิใหไปศึกษาดูงานตางประเทศได

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ประเภทที่ ๒ หนวยงานตองดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปเพื่อไปเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว แบงยอยเปน
๕ ลักษณะงาน
๑. การไปเจรจาขอความรวมมือ งานนโยบาย (ควรไดรับ
การพิจารณาใหไป)
๒. การสงขาราชการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่มี
การศึกษาดูงานตางประเทศ และ สป. ไมตองจายคาใชจาย
(ควรไดรับการพิจารณาใหไป)
๓. เปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผา นมา/มี MOU
(ควรไดรับการพิจารณาใหไป)
๔. การสงขาราชการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่มี
การศึกษาดูงานตางประเทศ และ สป. ตองจายคาลงทะเบียน
(ควรพิจารณาเปนรายๆ ไป)
๕. หนวยงาน/สํานัก เสนอโครงการเพื่อพัฒนาขาราชการ
พัฒนาระบบบริหาร พัฒนาองคกร และพัฒนาระบบงาน
เพื่อสรางแรงจูงใจและความคิดริเริ่มสรางสรรค (ควรพิจารณา
เปนกรณีไป)
Éแนวทางเพือ่ ใหผูบริหารระดับหนวยงาน/สํานักใชใน
การพิจารณา กอนเสนอผูมอี ํานาจอนุมตั ิใหไปศึกษาดูงาน
ตางประเทศ ดังนี้
๑. ลักษณะงานที่จะไปศึกษาดูงานจะตองสัมพันธกับ
ภารกิจของหนวยงาน/สํานักที่จัดโครงการ ซึ่งอาจเปน
ภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สป.
ภารกิจตามแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป ภารกิจตามที่ไดลง
นามในคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
๒. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาตองกําหนด
ใหมีการศึกษาดูงานภายในประเทศกอน แลวจึงตอเนื่อง
ไปศึกษาดูงานตางประเทศ
๓. หนวยงาน/สํานัก ผูรับผิดชอบโครงการจะตองแสดง
ขอบงชี้ใหชัดเจนวาการจัดโครงการ/กิจกรรมมีผลผลิตและ
ผลลัพธที่เปนประโยชนตอหนวยงานหรือตอประชาชน
อยางไร

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๕ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔. หนวยงาน/สํานักที่จดั โครงการหรือขาราชการที่จะไป
ศึกษาดูงานตางประเทศ จะตองเสนอแผนหรือกิจกรรมที่
คาดวาอาจจะนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาใชใน
การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบบริหาร หรือ
พัฒนาองคกร
๕. การพิจารณาใหขาราชการรายใดไปศึกษาดูงาน
ตางประเทศ จะตองยึดหลักความโปรงใสและเปนธรรม
๖. ใหรายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศทุกกรณี
ในที่ประชุมผูบ ริหาร (วันอังคาร)
๗. ใหผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาหนวยงาน พิจารณา
กลั่นกรองและควบคุมใหเปนไปตามแนวทางขางตนกอน
ที่จะนําเสนอผูม ีอํานาจอนุมตั ิ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- ปศธ. ขอใหจองสถานทีอ่ ิมแพ็ค เมืองทองธานี
๓.๑ เรื่อง มหกรรมนักอาน
นายกมล รอดคลาย ทปษ. ดานนโยบายและยุทธศาสตร ไวกอน
รายงานวา ไดนําเสนอที่ประชุม ศธ. และ รมว.ศธ. แนะนํา
ใหจัดกิจกรรมใหรัดกุมและเหมาะสม เพราะตองการให
เปนงานสําคัญของกระทรวง ขณะนี้ สตผ. ไดทาํ หนังสือ
เรียน รมว.ศธ. ขอเชิญประชุมใหญครั้งแรก ซึ่งมีผูแทน
องคกรตางๆ เขารวมประชุมดวย จึงขออนุญาต ปศธ.
นํานโยบายของนายกรัฐมนตรี เปนแนวทางในการทํางาน
๓.๒ เรื่อง การจัดทํางานวิจัย
นางปรียานุช จริยวิทยานนท ทปษ. ดานระบบ
บริหารจัดการศึกษา รายงานวา ไดศึกษาเอกสาร และ
ประสานบุคคล โดยเฉพาะของยูเนสโก ซึ่งสวนมากเปน
เรื่องเกี่ยวกับตางประเทศ เกี่ยวกับเมืองไทยจะจัดประชุม
ประมาณปลายเดือน พ.ค.๕๑ คาดวาจะจัดทํา ๑ เลม

- ปศธ. แนะนําใหไปศึกษา BEST PRACTICE
และขอให ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล)
ประสานผูจ ัดการ สสส. ขอวิทยากรที่ดีที่สุด
ในเรื่องการทํางานในรูปเครือขาย

๓.๓ กคศ.
นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ รองเลขาธิการ กคศ.
- ปศธ. ขอให กคศ. ดําเนินการ ดังนี้
รายงานวา ๑) เรื่องกฎหมายลูกของ กคศ. ขณะนี้ยังเหลือ
๑) เรงดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายลูก ๒ ฉบับ
อีกประมาณ ๒ เรื่อง ที่ยังไมสามารถออกได ๒) การคัดเลือก ๒) การจัดทําเกณฑในการขยายอายุบุคคล
ผอ.เขตพื้นที่ ขณะนี้กําลังวิเคราะหตาํ แหนงวางที่เพิ่มเติม
ที่เกษียณอายุราชการอีก ๕ ป
ใหม ซึ่งจะดําเนินการในชวงใดจึงจะเหมาะสม

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓.๔ สช.
นายสํารวม พฤกษเสถียร เลขาธิการ สช. รายงานวา - ปศธ. เสนอแนะวา ขอใหนัดประชุมใน กทม.
ครั้งละ ประมาณ ๕๐ คน เชิญผูแทนสมาคม
กฎหมาย ๔๐ ฉบับ ขณะนี้รอเขาที่ประชุม กช. ซึ่งกฎหมาย
ตางๆ มาประชุมสัมมนาใน กทม. หรือที่ สช.
บางฉบับกระทบตอมาตรฐานที่เคยปฏิบตั ิ จะตองพิจารณา
โดยไมตองประชุมที่โรงแรม ซึ่งจะเปนการลด
อยางรอบคอบ
กระแสตอตาน
๓.๕ กศน.
- กฎหมายประกอบ ๗ ฉบับ ขณะนี้ประกาศไปแลว - ขอให กศน. หารือกับ นายพิชัย แกวสุวรรณ
ผอ.สนย.สช. เกี่ยวกับวิธีการอุดหนุน
๒ ฉบับ ขอใหเรงกฎหมายอีก ๕ ฉบับ และวันที่ ๒๓-๒๔
พ.ค.๕๑ ขอใหจัดประชุมสัมมนาเชิงลึก และตองการให
เปดอภิปรายเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ กศน.
¾ สิ่งที่ตองการใหดําเนิน คือ ระบบเงินอุดหนุน
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.๖ สนย.
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. รายงานวา
งบประมาณ ๑๘๕ ลานบาท เกี่ยวกับการจางเด็กทํางาน
ระหวางเรียน ขณะนี้สํานักงบประมาณหาขอมูลวาแตละ
หนวยงานที่ของบประมาณไมสามารถปรับแผนไดจริง
หรือไม คาดวาจะไดรับงบประมาณบางสวน

- ปศธ. ขอให สนย. เรงดําเนินการ ดังนี้
๑) การเตรียมการจัดทํางบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๒
๒) โครงการหารายไดระหวางเรียน

๓.๗ สน.
๑. เรื่อง เครื่องแบบนักเรียน และทรงผม เมื่อราง - ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบเสร็จแลว ขอใหนดั ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และนําเขา
ที่ประชุมองคกรหลัก กอนนําเสนอ รมว.ศธ.
๒. เรื่อง การเพิ่มโทษ การแตงกายและทรงผมให
เปนอํานาจของสถานศึกษาตามเดิม แตโทษพักการเรียน
ใหคงอยู และขอใหประสาน กศน. เรื่องการแตงกายดวย
สวน พ.ร.บ.คุมครองเด็ก ขอใหดําเนินการตอไป และ
ประสาน พม. ขอใหเรงดําเนินการดวย
๓. เรื่อง การดําเนินงานตามแผนนิตบิ ญ
ั ญัติพฒ
ั นา
กฎหมาย ซึ่งคางของ สช. ที่ขอเปนระดับกรม และการ
แกไขระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตอง
รอ สพฐ. กอน และขอใหนําเสนอที่ประชุมองคกรหลัก

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓.๘ สตผ.
- ที่ประชุมรับทราบ
งานของ สตผ. ตองการใหมีการรายงานในระดับ
Macro เชน เรื่องนโยบายของ รมว.ศธ. ๑๐ ขอ การเขียน
การอานภาษาไทย จะทําให ผตร.ศธ. มีขอ เสนอแนะที่
สรางความหมายได
๓.๙ สกพ.
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกพ. รายงาน ดังนี้
๑) งานถวายพระสมัญญา ของสมเด็จพระเจาพี่นางฯ - ที่ประชุมรับทราบ
ขณะนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดขอหนังสือเพิ่มเติม
เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของพิจารณารายละเอียด
ซึ่งไดจดั สงไปใหเรียบรอยแลว จะเรงดําเนินการติดตาม
ตอไป
๒) การสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - ที่ประชุมรับทราบ และขอใหมีภาพลายการตูน
เมื่อวันที่ ๑-๒ พ.ค. ๕๑ ไดจดั ทํา ๒ เลม คือ โรคติดตอ ภาพประกอบ สถิต กราฟ ในหนังสือดวย
โรคไมติดตอ และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สวนเรือ่ ง
มาตรการที่ใหปรับปรุงเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ไดจดั ทํารางเรียบรอยแลว โรคติดตอ โรคไมตดิ ตอ
ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําเรียบรอยแลว และกําลัง
จัดตั้งบรรณาธิกรกิจ โดยจะขอรับการสนับสนุน
บรรณาธิการครูจากโรงเรียนตาง ๆ ดูเรื่องภาษาอีกครั้ง
หนึ่ง คาดวาภายในสัปดาหหนาสามารถเปนรูปเลมได
๓) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
ไดมีการจัดทํา workshop เพื่อไปทบทวนเกี่ยวกับวิทยากร
หลักที่รวมจัดทําแบบเรียนตัวอยางเริ่มตน ๖ เลม และ
ในวันที่ ๘ พ.ค.๕๑ ไดเชิญผูบริหารและครู ๑๓๕ โรงเรียน
ตนแบบ มาทํา workshop โดยไดรับความรวมมือจาก
ธนาคารไทยพาณิชย และสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย มาชวยถอดบทเรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- ในการจัดงานครั้งตอไป ขอใหหลีกเลี่ยง
๔) วันที่ ๙ พ.ค.๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รมว.ศธ.
การจัดงานในวันหยุดราชการ
จะเปนประธานในพิธีมอบปายและเกียรติบัตรใหแก
โรงเรียนตนแบบ ๑๓๕ โรง ณ หอประชุมคุรุสภา ขณะนี้
ไดจดั ทํารายละเอียดเสนอ รมว.ศธ. จึงขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติใหพิธดี งั กลาวดวย

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๓.๑๐ สกก.
๑. เรือ่ ง พ.ร.บ.กฎหมายลูกของ สกก.
๒. เรือ่ ง งานสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ ๖ ประการ
๓. การตรวจเยี่ยมหอพักและสถานประกอบการ
ของ ทปษ. (นายยุรนันท ภมรมนตรี)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ขอใหเรงดําเนินการ
- ขอใหรายงานความกาวหนา
- ขอใหดาํ เนินการจัดทีมให ทปษ.รมว.ศธ.
(นายยุรนันท ภมรมนตรี)

๓.๑๑ สต.
เรื่องการประชาสัมพันธงานตางๆ โดยเฉพาะทีต่ องเสีย - ขอให สต. ประสานกับคุณอรชาต สืบสิทธิ์
คาใชจา ยสูง กับงานของยูเนสโก และซีมโี อ
ใหสง E-mail มาที่ สต. หรือคุณนิภา แยมวจี
ศทก. เพื่อรายงานความกาวหนาขึ้นเว็บไซด
“กาวหนาการศึกษาไทย กาวไกลการศึกษาโลก”
๓.๑๒ สอ.
๑. เรื่อง การเกษียณกอนอายุราชการกอนกําหนด - ขอใหดาํ เนินการดวยความโปรงใส
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี หน.กบค.สป.
รายงานวา ไดดําเนินการปดรับสมัครไปเมือ่ วันที่ ๓๐ เม.ย.
๕๑ มีผูสมัครดังนี้ พลเรือน ๓๑ ราย ขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ๕ ราย (สกก. ๘ สอ. ๖ สตผ. ๔
สน. ๑ ศทก. ๓ สคบศ. ๓ สตร.ข. ๘ ศอ.บต. ๑
ระดับ ๑๐ ๑ สต. ๑ รวม ๓๖ ราย) ซึ่งโควตา คือ
พลเรือน ๔๙ ราย ครู บุคลากรทางการศึกษา ๓ ราย
ตองรอถึงวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๑ ถาไมมีการยกเลิกการสมัคร
สป. จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึง่
๒. เรื่องสายดวนการศึกษา ๑๕๗๙ ทปษ.รมว.ศธ. - ขอใหทีมงานพิจารณา ๑) มีการเพิ่มบริการ
(นายยุรนันท ภมรมนตรี) ตองการใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในลักษณะใด ๒) มีวิธีการทํางานอยางไร
โดยใหมีเครือขายในการทํางาน
๓.๑๓ ศทก.
เรื่อง E-Interactive learning ขอใหเรงทํารายละเอียด - ขอใหเรงทํารายละเอียดที่ชัดเจน
เพิ่มเติมดวย สํานักงบประมาณ แจงวารายละเอียดไม
ชัดเจน

-๙ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓.๑๔ สคบศ.
ปศธ. ขอหารือกับกลุมหัวหนางาน กลุม โดยขอให - ที่ประชุมรับทราบ
เตรียมขอมูลจุดยืน และเครือขาย เพื่อหาความชัดเจนใน
การวางยุทธศาสตรตอไป
๓.๑๕ กพร.
นางสิริสมศรี มีอยู ผูแทน หน.กพร. รายงานวา - ขอใหสํานักตาง ๆ จัดสงบุคลากรเขารวม
ผลการดําเนินงานของ กพร. ที่ผานมา มีดงั นี้
ประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทํางาน
๑. การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาโครงสราง
เนื่องจากจะมีผลในการพิจารณาของสํานักงาน
ระบบมูลฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคอนขางสูง
๕๑ ไดสรุปผลการประชุมเสนอ รมว.ศธ. เรียบรอยแลว
๒. การประชุมปฏิบัติการ PMQA เมื่อวันที่ ๒๘๒๙ เม.ย.๕๑ และในวันที่ ๖-๙ พ.ค.๕๑ จะมีการประชุม
แผน และกระบวนการจัดทํา ๗ หมวด หลังจากจัดทํา ๗
หมวดแลว วิทยากรจากกรมที่ดิน และกรมบังคับคดี และ
มาใหความรูสวนเติมเต็มในการดําเนินการ
๓.๑๖ กสท.สอ.
ตองรอคณะกรรมการประชาสัมพันธสั่งการ พรุง นี้
ขอรับทราบในสวนนี้ดวย

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สอ.สป.
ผูจดรายงานการประชุม

