รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสวนกลาง ใน สป.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๒. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๓. นายวินัย รอดจาย
๔. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๕. นายสมบัติ สุวรรณพิทกั ษ
๖. นายพันธุศ ักดิ์ โรจนากาศ
๗. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๘. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๙. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๐. นางสาวเอมอร ชเยมะ
๑๑. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๑๒. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๓. นายประเสริฐ งามพันธุ
๑๔. นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๕. นายชาญวิทย ทับสุพรรณ
๑๖. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย
๑๗. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๑๘. นายสมิต วิโรจนวรรณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายนิวัตร นาคะเวช)
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
แทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/๑๙. นายปราณีต...

-๒–
๑๙. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๐. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๑. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๒. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๓. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๔. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๕. นางสาววีณา บุญศักดิ์
๒๖. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๒๗. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๒๘. นายปญญา ประเสริฐศรี
๒๙. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๓๐. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๓๑. นางสาววันรวี จุลเสน
๓๒. นายประสพ กันจู
๓๓. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๔. นายพงศธร พนมสิงห
๓๕. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๓๖. นางจรรยา ชวนานนท
๓๗. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายและระเบียบ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องการชี้แจง งปม.ป ๕๔ ทุกหนวยงานตองไปชี้แจงตออนุกรรมาธิการ
- สป. ชี้แจง งปม. วันที่ ๙ ก.ค. ๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ให หน. ผตร. และ ผอ.ทุกสํานักเขารวม
ชี้แจง รวมทั้งกองทุนสงเสริมฯ (สช.) และกองทุนสงเคราะหฯ ดวย
- มอบ สนย. ตรวจสอบเงินเหลือจาย (สป. /กคศ./ กศน. / สช.) และดูแลเรื่องการขอแปรญัตติ
- ขอให สป. ซักซอมกอนการชี้แจงตออนุกรรมาธิการ (วันที่ ๙ ก.ค. ๕๓) และวันที่ ๑๓ ก.ค.
๕๓ จะตองชี้แจงกรรมาธิการชุดใหญ โดยชี้แจงภาพรวมของ ศธ. ทั้งหมด ซึ่ง สนย. ไดสรุปคําถาม – คําตอบ
ของกรรมาธิการไวแลว
๒. เรื่องการใชจาย งปม. อยากใหเรงรัดแตละโครงการ ถือเปนหลักการวาหากมีเงินเหลืออยูตองรีบ
ขออนุมัติกอน ๒๐ ก.ค. ๕๓
- ขอให สช. และ กศน. รีบดําเนินการเรื่องคาใชจา ยตาง ๆ อยาใหคางไวมาก
- ๑ ส.ค. ๕๓ จะทราบ งปม. ป ๕๔ ที่จะไดรับ และจะเริ่มทําแผนการปฏิบัติงาน ป ๕๔ ได
/๓. เรื่องนโยบาย...

-๓๓. เรื่องนโยบายของ รมว.ศธ.
- สป. เปนหนวยงานผลักดันและประสานใหทุกองคกรหลักดําเนินการตามนโยบาย
- สกก. จัดเตรียมงาน ๑๐๐ ป ลูกเสือไทย โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติงานเปนรายเดือน และให
สอดคลองกับแผนปรองดองของรัฐบาลดวย
- ปศธ. ขอชมเชย สกก. ที่จัดพิธีสวนสนามไดเปนอยางดี
- รอง ปศธ.(นายวินัย รอดจาย) ขอให กศน. นํา “โครงการสงเสริมการอานบนรถไฟ” มาเสนอ
ในครั้งตอไป
- ปศธ. มอบ ผตร.(นายพันธุศักดิ์ โรจนากาศ) ประสานกับการรถไฟ เรือ่ ง “แหลงเรียนรูเคลื่อนที”่
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง การประชุมคณะทํางาน ASEAN +๓ / งานวันครูโลก ครั้งที่ ๕ และการติดตาม
ประเมินผลนักเรียน ๑ อําเภอ ๑ ทุน (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานเรื่องการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจดานการศึกษา
ของประเทศอาเซียน+๓
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจดั การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจดานการศึกษาของอาเซียน+๓
(กลุมประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ บวก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปนุ ) เมื่อ
วันที่ ๑๖-๑๘ มิ.ย. ๕๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา จังหวัดภูเก็ต
๒. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะประธานเจาหนาที่
อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ ๔ เปนประธานการประชุม
การประชุมแบงออกเปน ๒ สวน
๑. การประชุมระหวางอาหารค่ํา ในกลุมประเทศอาเซียน (๑๖ มิ.ย. ๕๓) เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นจากกลุมประเทศอาเซียนในประเด็นที่สําคัญดานการศึกษากอนนําหารือในที่ประชุมอาเซียน + ๓
๒. การประชุมกับกลุมประเทศอาเซียนบวกสาม (๑๗-๑๘ มิ.ย. ๕๓) ประเด็นการหารือ เปน
การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาอาเซียน+๓ ไดแก
- การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน+๓
- ขอบขายการดําเนินงาน หรือ TOR
- แผนปฏิบตั กิ าร ASEAN + ๓ ดานการศึกษา
สรุปผลการจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาอาเซียน + ๓ ซึ่งจัดคูขนานกันไดแก
/๑.การประชุม...

-๔๑. การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาอาเซียน + ๓
๒. การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาอาเซียน
๓. การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของซีมีโอ
การพิจารณารางแผนปฏิบตั กิ ารอาเซียน + ๓ ประเทศไทยเสนอรางแผนปฏิบตั ิการดาน
การศึกษาอาเซียน + ๓ ป ๒๕๕๓-๒๕๖๐ กลาวถึงความรวมมือดานการศึกษา ๖ ประการ ดังนี้
๑. การสงเสริมความรวมมือ การสรางเครือขาย การวิจัยและพัฒนาระหวางสถาบัน การศึกษา
๒. สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๓. การสงเสริมใหมีการลงทุนดานการศึกษาและการฝกอบรมแกเด็กและเยาวชน
๔. การสนับสนุนกิจกรรมดานการวิจัยและการแลกเปลีย่ นทุนและนักวิชาการ
๕. การสรางความพยายามในการเรงรัดการออกวีซาใหแกนักเรียน
๖. การปลูกฝงเอกลักษณเอเชียตะวันออก
ขอเสนอของประเทศไทย
๑. เสนอใหมี ‘ASEAN Plus Three Education and Research Fund’ และมอบใหประเทศไทย
รายงานความคืบหนาตอทีป่ ระชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน + ๓
๒. เสนอใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งดานอาชีวศึกษาและการศึกษาดาน
เทคนิคในยุทธศาสตร
๓. เสนอเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําเยาวชนเอเชียตะวันออก
๔. การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย และการจัดประชุมวิชาการดานการวิจัย
๕. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน +๓ ดานพัฒนาหลักสูตรและเอเชียตะวันออกศึกษา
๖. การดําเนินการเรื่องศูนยการเรียนรูชุมชนและการศึกษาตลอดชีวิต เปนตน
มติที่ประชุม : รับทราบ
 การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
มีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเฉลิมฉลองเนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินนี าถ
๒. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน และระดมพลังผูมสี วนเกี่ยวของใน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา มารวมประชุมเพื่อรับความรูค วามเคลื่อนไหวและพลวัตความกาวหนา
ทางการศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการที่สามารถเปนแบบอยางได
๓. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับประเทศและนานาชาติ
๔. เพื่อใหสังคมไทยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและวิชาชีพครู ที่มีผลตอการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของชาติ และใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของชาติใหมีความทัดเทียมกับสากล
ผูเขารวมงาน ประกอบดวย บุคลากรจาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
/การติดตาม...

-๕ การติดตามประเมินผลนักเรียนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอรแลนด
๑. เปนนโยบายของรับบาลที่จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา แกนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีฐานะยากจนในทุกอําเภอ/กิ่งอําเภอทั่วประเทศ แหงละ ๑ ทุน
๒. เริ่มดําเนินโครงการ รุนที่ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผูรับทุนทั้งหมด ๙๒๑ คน เลือกศึกษาตอ
ในประเทศไทย จํานวน ๑๘๒ คน และเลือกศึกษาตอในตางประเทศ จํานวน ๗๓๙ คน
๓. รุนที่ ๒ ดําเนินโครงการ ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผูรับทุนทั้งหมด ๙๑๕ คน เลือกศึกษาตอใน
ประเทศไทย จํานวน ๑๗๖ คน และเลือกศึกษาตอในตางประเทศ จํานวน ๗๓๙ คน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
๑. กระทรวงศึกษาธิการ
๒. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ( ก.พ. )
๔. สํานักงานผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
๕. กระทรวงการตางประเทศ
ขอเสนอแนะ
- มอบ สต. นําเรื่อง Africa Weeks เดือน กันยายน มานําเสนอในที่ประชุม
- ขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มตี ําแหนงวาง เรียกบรรจุนักเรียนทุนเหลานี้มาทํางาน
การสอบเพียงแคสอบสัมภาษณ ไมตองสอบภาค ก. ภาค ข.
- การคัดเลือกนักเรียนทุน ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาถึงการใชภาษาในประเทศที่จะเขาไป
ศึกษาดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การดําเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด) (สอ.)
หน.กบค.สอ. (นางสาวผุสดี เขตสมุทร) รายงานวา คปร. สํานักงาน ก.พ. แจงวาคณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็นชอบในหลักการใหดาํ เนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยหากสวนราชการใดพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการตามมาตรการฯ ไม
กอใหเกิดความเสียหายตอประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวมของสวนราชการ และมีงบประมาณของสวน
ราชการรองรับ ก็ใหพิจารณาดําเนินการได โดยใหสวนราชการจัดทําแผนดําเนินมาตรการฯ เสนอ คปร.
พิจารณา ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ สป. ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
แนวทางดําเนินการ และจัดทําแผนดําเนินมาตรการฯ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ขึ้น และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมมีมติให สป. เขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได
/คปร. กําหนด...

-๖คปร. กําหนดประเด็นการบริหารบุคคลทีจ่ ะตองพิจารณาการเขารวมมาตรการไว ๕ กรณี
๑. คณะรัฐมนตรีมีมติใหสว นราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจากระบบราชการ ใหสว น
ราชการสามารถดําเนินมาตรการไดโดยไมกําหนดจํานวนกลุมเปาหมายผูรวมมาตรการ
๒. สวนราชการประสงคจะยุบเลิกบางภารกิจ ใหสวนราชการสามารถดําเนินมาตรการไดสาํ หรับ
กลุมบุคลากรที่มีอยูในภารกิจที่สวนราชการจะยุบเลิก โดยไมกาํ หนดจํานวนและใหเสนอ คปร. เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบดําเนินมาตรการและพิจารณากําหนดรายละเอียดการยุบเลิกตําแหนงตามความเหมาะสม
๓. สวนราชการมีอัตรากําลังเกิน กําหนดกลุมเปาหมายของผูเขารวมมาตรการไดไมเกินรอยละ
๑๐ ของกลุมเปาหมายและใหเสนอ คปร. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหดําเนินมาตรการและพิจารณากําหนด
รายละเอียดการยุบเลิกตําแหนงตามความเหมาะสม
๔. สวนราชการมีอัตรากําลังเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แตมีประเด็นจํานวนขาราชการสูงอายุ
(๕๐ ปขึ้นไป) มากกวารอยละที่กําหนด
(๑) สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการสูงอายุ (๕๐ ปขึ้นไป) ตั้งแตรอยละ ๒๐ ขึ้นไป กําหนด
กลุมเปาหมายของผูเขารวมมาตรการฯ ไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของกลุม เปาหมาย
(๒) สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการสูงอายุ(๕๐ ปขึ้นไป) ตั้งแตรอยละ ๑๕ แตไมถึงรอยละ
๒๐ กําหนดกลุมเปาหมายของผูเขารวมมาตรการไดไมเกินรอยละ ๗.๕ ของกลุมเปาหมาย
(๓) สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการสูงอายุ (๕๐ ปขึ้นไป) ตั้งแตรอยละ ๑๐ แตไมถึงรอยละ ๑๕
กําหนดกลุมเปาหมายของผูเขารวมมาตรการฯ ไดไมเกินรอยละ ๕ ของกลุมเปาหมาย
(๔) ทั้งนี้ให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเกลี่ยจํานวนผูเขารวมมาตรการฯ ของสวนราชการภายใน
กระทรวง
๕. สวนราชการมีอตั รากําลังไมเพียงพอแกการทํางานตามบทบาท ภารกิจและมีประเด็นจํานวน
ขาราชการสูงอายุ (๕๐ ปขึ้นไป) มากกวารอยละที่กําหนด
(๑) สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการสูงอายุ (๕๐ ปขึ้นไป)ตั้งแตรอยละ ๒๐ ขึ้นไปกําหนด
กลุมเปาหมายของผูเขารวมมาตรการฯไดไมเกินรอยละ ๕ ของกลุมเปาหมาย
(๒) สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการสูงอายุ (๕๐ ปขึ้นไป) ตั้งแตรอ ยละ ๑๐ ขึ้นไปกําหนด
กลุมเปาหมายของผูเขารวมมาตรการฯไดไมเกินรอยละ ๓ ของกลุมเปาหมาย
(๓) ทั้งนี้ ให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเกลี่ยจํานวนผูเขารวมมาตรการฯ ของสวนราชการ
ภายในกระทรวงได
การเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ของ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบงเปน ๒
กรณี คือ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เขากรณีที่ ๔ คือ สวนราชการมีอัตรากําลังเหมาะสม เขารวมมาตรการฯ
ไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของกลุมเปาหมายและไมตองยุบเลิกตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขากรณีที่ ๕ คือ สวนราชการมีอัตรากําลังไมเพียงพอ
เขารวมมาตรการฯไดไมเกินรอยละ ๕ ของกลุมเปาหมายและไมตองยุบเลิกตําแหนง
/คุณสมบัติ...

-๗คุณสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
๑. ผูที่มีอายุ ๕๐ ปขึ้นไป หรือ
๒. ผูที่มเี วลาราชการ ๒๕ ปขึ้นไป (ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงกอนออกจากราชการตามมาตรการฯ
(วันที่ ๓๐ กันยายน)
๓. ผูออกจากราชการจะตองมีเวลาราชการเหลือตั้งแต ๑ ปขึ้นไป นับตั้งแตวนั ที่ออกจากราชการตาม
มาตรการฯ
๔. ไมอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรืออยูระหวางการดําเนินการทางวินัย พิจารณาโทษ,รอ
ฟงผลอุทธรณ ฯลฯ
๕. ไมอยูในเกณฑที่ตองออกจากราชการตามกฎหมาย เชน ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อรอฟงผลการ
สอบสวน ถูกไลออก ปลดออก ฯลฯ
๖. ถาอยูระหวางชดใชทุน ตองยินยอมชดใชสวนที่เหลือ
สิทธิประโยชนของผูเขารวมมาตรการฯ
- สิทธิประโยชนเงินกอน ๘-๑๕ เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี) ตามเวลาราชการที่
เหลือ (ป) โดยมีสูตรการคํานวณ คือ
เงินกอน = [๘ + อายุราชการที่เหลือ (ป)] x เงินเดือนเดือนสุดทาย รวมเงินประจําตําแหนง *(ถามี)
แตสูงสุดไมเกิน ๑๕ เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี)
เปดรับสมัคร
วันที่ ๑๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (เฉพาะวันทําการ)
หากประสงคจะขอถอนใบสมัคร
วันที่ ๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ (เฉพาะวันทําการ)
โดยยื่นใบสมัครไดที่หนวยงานตนสังกัด
ขอเสนอแนะ
- ขอใหมีการประชาสัมพันธโครงการนีอ้ ยางทั่วถึง ทุกหนวยงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่อง โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน “งานมหกรรมรักการอาน” (สตผ.)
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพันธประทุม) รายงานเรื่องโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
- เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ที่จัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน
- สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน รวมกับภาครัฐและเอกชน
- เพื่อประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา สงเสริมนิสัยรักการอาน ดีเดนระดับประเทศ ป ๒๕๕๓

-๘แนวทางการดําเนินงานโครงการ ป ๒๕๕๓
๑. สวนภูมิภาค
- ประเมิ น สถานศึ ก ษาที่ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นดี เ ด น ระดั บ ประเทศ คั ด เลื อ ก
สถานศึกษาดีเดน ระดับประเทศ ๑๓ เขตตรวจราชการ แบงออกเปน ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา
๒. สวนกลาง
- การจัดงานมหกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน จัดที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กิจกรรมและหนวยงานที่รับผิดชอบ
๑. นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ (สป.)
๒. อานแตเล็ก (สกศ.)
๓. เด็กรักอาน (สพฐ.)
๔. อานเพื่อชีวิต (กศน.)
๕. อานคิดคนควา (สกอ.)
๖. อานสรางอาชีพ (สอศ.)
๗. นักอานยุวชน (สช.)
๘. อานวิทยคิดสนุก (สสวท.)
๙. เศรษฐกิจพอเพียง (กิจการพิเศษ สป.)
๑๐. เวทีกลาง
๑๑. กิจกรรมภาคีเครือขายภาคเอกชน
ขอเสนอแนะ
- ขอให ETV หรือหนวยงานอื่น ถายเปนภาพเคลื่อนไหว แลวประสานขอให ETV ตัดตอแลวเอา
มาเปดเวลาที่ รมต. ออกอากาศรายการ TV
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒. เรื่องการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผูบริหารการศึกษา และรองรับประชาคมอาเซี่ยน
(สคบศ.)
¾ ผอ.สคบศ.(นายปราณีต ศรีศักดา) ไดรายงานเรื่อง สคบศ. ในฐานะผูรับผิดชอบ จะดําเนินการให
เกิดผลผลิตภายในสิ้นปงบประมาณนี้ นักศึกษารุนแรกจํานวน ๓๕ คน โดยคัดเลือกจาก สพฐ.และ สช
ขอเสนอแนะ
- การเชิญวิทยากรมาบรรยาย เสนอใหเชิญอดีตผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการหรือผูบริหาร
ระดับสูงจากหนวยงานอื่น หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง มาบรรยายเพื่อแนวความคิดที่กวางขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

