สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นางจรวยพร ธรณินทร
นายบุญรัตน วงศใหญ
นายบุรี แกวเล็ก
นายสุนนั ท เทพศรี

๕. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๖. นายชอบ ลีซอ
๗. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๘. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๙. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๐. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๑๑. นายสมปอง เย็นใส
๑๒. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๓. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๔. นายสุชาติ หนูพรหม
๑๕. นายกมล รอดคลาย
๑๖. นายประดิษฐ ระสิตานนท

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
/๑๗. นางศิริพร...

-๒๑๗. นางศิริพร กิจเกื้อกูล
๑๘. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
๑๙. นายสํารวม พฤกษเสถียร
๒๐. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๒๑. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายศุภกร วงศปราชญ
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
นายสันทัด สินธุพันธประทุม
นายอนันต ระงับทุกข
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายบุญจันทร บัวหุง
นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
นางนันทา อนะมาน
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๓๔. นายพงศธร พนมสิงห
๓๕. นางจรรยา ชวนานนท
๓๖. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ นายกรัฐมนตรี ไดปรารภเรื่องการจําหนายสินคา
รานภูฟา ของสมเด็จพระเทพฯ โดยขอให ศธ. พิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เด็กดอยโอกาส และทุนการศึกษาเด็กชาวเขา เด็กชายแดน
และเด็กชาวใต
๑.๒ คําของบประมาณป ๒๕๕๒ เนนโครงการสําคัญ
(Flagship) ที่เปนนโยบายของรัฐบาล ๑๐ ขอ ในสวนของ
องคกรหลักถามีเพิ่มเติมใหทักทวงได และใหเพิ่มเปน
ลําดับที่ ๑๑ สําหรับ สป. โครงการอุดหนุนเครือขายการ
จัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
๑.๓ ขอใหกลุมสารสนเทศ สป. สรุปผลงานดีเดน
ในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ เพือ่ เผยแพร
ในหนังสือพิมพ ภายในเดือนเมษายน
๑.๔ ทปษ. (นายกมล รอดคลาย) รายงานวา การจัด
มหกรรมรักการอาน ในวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๑
ณ เมืองทองธานี ซึ่งจะเปนงานพบกันแบบนัดหมาย ๔ งาน
คือ มหกรรมรักการอาน เศรษฐกิจพอเพียง รณรงคไมรู
หนังสือ และการถวายพระสมัญญานามของสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร โดยมีจุดเนนเรื่องสําคัญ ดังนี้
- การเทิดพระเกียรติกลั ยานิมิตราจารย
- เมืองศาสตรการเรียนรูต ลอดชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
- เมืองเด็กดี ทักษะชีวิต และรักการอาน
- การสรางสรรคนวัตกรรมการอาน เมือง ICT เมือง
นวัตกรรมวิทย คณิต เมืองเด็กสรางสรรค ทักษะสมอง
เมืองศิลปะภาษา
- การสรางแรงบันดาลใจ เมืองเด็กไทยรูทันสื่อ
เมืองสุขภาพ เพศศึกษา เมืองหนังสือรับรางวัล
- การประชุมสัมมนากลุมยอย
- การจําหนายหนังสือ และสื่อ
- เวทีการแสดงตาง ๆ
นอกจากนั้นอาจจะมีการจัดงานใหผูเกษียณอายุราชการดวย
๑.๕ รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) แจงวาจะมีการจัดงาน
วันครอบครัวอบอุน ในเขตพื้นที่จังหวัด ๙๐๔ ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑
หนวยงานใดทีส่ นใจเขารวมงานขอใหแจงรายชื่อไดที่
สํานักกิจการพิเศษ สป.

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- มอบ กศน.
- มอบ สนย. จัดทํารายละเอียดใหสอดคลองและ
บรรจุเขาแผน เสนอ รมว.ศธ. เห็นชอบใน
หลักการ

- มอบกลุมสารสนเทศ สป.

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

-๔ลําดับ
ที่

๒.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๑.๖ เรื่อง การพิจารณาจัดทําแนวปฏิบัตกิ ารคัดเลือก
- มอบ รอง ป.ศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ)
และคณะทํางาน
บุคลากรเพื่อไปศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งสํานัก
งบประมาณไดใหขอสังเกตไววามีความจําเปนหรือไม
รวมทั้งการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพือ่ การไปดูงาน
ตางประเทศ โดยพิจารณาจากแหลงที่มาของเงิน
งบประมาณและหลักสูตรของโครงการ
๑.๗ เรื่อง แผนงานตอตานยาเสพติดของ สสส. ซึ่งขอให - มอบ สกพ.
สป. จัดทําโครงการตอตานยาเสพติด และไดมอบให
สกพ.สป. จัดทํารายละเอียดโครงการเพือ่ วางยุทธศาสตร
ใหม ในการแกปญหาและขับเคลื่อน และใชโรงเรียนทุก
อําเภอเปนหนวย/ศูนย ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญใช
งบประมาณจํานวนมาก จึงตองมีการประเมินผลเชิง
พฤติกรรม ในรูปแบบใหม ซึ่งไดมอบให สกพ.สป.
ประสานงานกับ สสส. ในการเชิญวิทยากรบรรยาย เพื่อ
เปนไปตามมาตรฐานของการประเมินผล
- ที่ประชุมรับทราบ
๑.๘ นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ.ศทก. รายงานวา
นโยบายของรัฐบาล ในการทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผานระบบสารสนเทศ ซึ่ง สป. เปนเจาภาพ
ศทก. เปนผูดแู ลนโยบาย โดยการนําครูทสี่ อนเกงสอน
ถายทอดไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูใหเรียนรูรวมกัน
ลักษณะเดียวกับ โรงเรียนไกลกังวล จะเริ่มใชในป
การศึกษาหนา และรวมมือกับหนวยงาน สพฐ. สช. และ
กศน.
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ สรุปการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ย
งบประมาณป ๒๕๕๑ และการขอตั้งงบประมาณป ๒๕๕๒
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.)
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. รายงานวาการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณป
๒๕๕๑ ครม. กําหนดใหหนวยราชการมีการขอปรับแผน
ไดภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมา และปรับ
แผนใหสอดคลองกับนโยบายของ รมว.ศธ.

- ที่ประชุมรับทราบ

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๑) ขออนุมัตหิ ลักการ รมว.ศธ. ๒) จัดลําดับใหม
๓) ปรับเงิน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๑
- โครงการ E-Learning ขอประชุมภายในกอน
- เงินนอกงบประมาณที่คาดวาจะไดมาคือ ทุนเด็ก
ยากจน

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- มอบ สนย.

- ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒ รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต
(ศทก.)
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ.ศทก. รายงานการไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๗
มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมี ทปษ. (นายสุรชาติ สังขรุง)
เปนหัวหนาคณะ โดยมีการศึกษาดูงาน ๔ แหง ซึ่งเปน
ตนแบบ
- ระบบ IT
- ศูนยขอ มูลเครือขายชุมชน
- หนวยงานวางแผนดาน IT
- เขตที่สงเสริมการใช e-service
¾ ปศธ. แนะนําวาใหไปดูงานที่ โรงเรียนไกลกังวล
และ สวทช. ดวย
- ฝากเรื่อง smart board
- การจัดทําฐานขอมูลทั้งหมด
๒.๓ เรื่อง การจัดงานรดน้ําขอพรเนื่องในโอกาส
- ที่ประชุมรับทราบ
วันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๑ (สอ.)
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กก.สอ.สป. แจงวา ศธ.
จัดงานรดน้าํ ขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต ประจําป
๒๕๕๑ ใชชื่องานวา “ประเพณีศึกษาธิการ สงกรานต สืบ
สานวัฒนธรรมไทย ๒๕๕๑” กําหนดจัดในวันศุกรที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ลานอเนกประสงค หลังหอพระพุทธรูปประจํากระทรวง
มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) สรงน้ําพระพุทธรูป ๒) รดน้ําขอพร

-๖ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผูบริหารและผูอาวุโสที่รดน้าํ ขอพร
๑. รมว.ศธ.
๒. รมช.ศธ.
๓. นายสมชัย วุฑฒิปรีชา
๔. นายพนม พงษไพบูลย
๕. นายจรูญ ชูลาภ
๖. นายประพัฒน แสงวณิช
¾ ปศธ. ขอใหเชิญอดีตรองปลัด ศธ. เพิ่มเติม
และเชิญชวนขาราชการในหนวยงานรวมพิธี

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องอื่นๆ
๓.๑ เรื่อง รายงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพ - ที่ประชุมรับทราบ
๔ ภาค
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. รายงานวา
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพ ๔ ภาค ซึ่งไดจัด
ไปแลว ๒ ภาค คือ
- ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่
๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมี ทปษ.รมว.ศธ.
(นายยุรนันท ภมรมนตรี) เปนประธาน เปดงานวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๑
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา
ระหวางวันที่ ๑- ๕ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีเลขานุการ
รมว.ศธ. (นางสาวลีลาวดี วัชโรบล) เปนประธานเปด
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
- ภาคกลาง กําหนดจัดที่คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัด
ชลบุรี ระหวางวันที่ ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งจะได
เรียนเชิญ รมช.ศธ. เปนประธานพิธีเปด
- ภาคใต จัดทีค่ ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ระหวางวันที่ ๕ - ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ จังหวัดตรัง ซึ่งจะ
ไดเรียนเชิญ รมว.ศธ. เปนประธานพิธีเปดกิจกรรมของ
งานชุมนุมฯ ทัง้ ๒ แหง มีลกั ษณะคลายกัน ประกอบดวย

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะลูกเสือ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การผจญภัย และฐานความรูตา ง ๆ
รมว.ศธ. ไดใหนโยบายเรื่องการพัฒนาคายลูกเสือ
ทั่วประเทศ ซึง่ สกก. ไดเสนอขอตั้งงบประมาณป ๒๕๕๒
เพื่อการปรับปรุงคายลูกเสือทั่วประเทศไว จํานวน ๓๘ คาย
เปนเงิน ๖๕ ลานบาท
¾ ปศธ. ติดตามงานของ สกก. และใหนาํ เสนอตอที่ - ที่ประชุมรับทราบ
ประชุมในการประชุมครั้งตอไป ดังนี้
๑) พระราชดําริเกี่ยวกับยุวกาชาดของสมเด็จพระเทพฯ
๒) คายฤดูรอน
๓) ศูนยเสมารักษ (เปดเทอมจะทํากิจกรรมอะไรบาง)
๔) การอบรมเทคนิคการจัดคายและกิจกรรมตาง ๆ
ที่ฟารมโชคชัย
๕) พระราชบัญญัติลูกเสือ / กฎหมายลูก
๖) การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือ และให
มีการจัดประชุมทุกเดือน และรายงาน รมว.ศธ.ทราบ
¾ ปศธ. ให สกก. บันทึกเสนอ รมว.ศธ. เพื่อขอให
สนับสนุนการพัฒนาคายลูกเสือ และบรรจุในโครงการ
สําคัญ (Flagship) สําหรับเสนอของบประมาณป ๒๕๕๒
- ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของภาคใต
นายสุนันท เทพศรี ผตร.ศธ. รายงานวาการพัฒนา
บุคลากรของภาคใต ไดดาํ เนินการ ๒ ระยะ โดยใหฝาย
แผนงานของ สนย. เปนผูน ําเสนอรายละเอียด
นายจันทรัตน ภัคมาศ รายงานวา สนย. ไดจดั
ฝกอบรมเปนการเฉพาะในเรื่องการวางแผนการพัฒนา
ภาคใต ใหกบั เจาหนาที่ทางการศึกษาภาคใตทไี่ มเคยผาน
การฝกอบรม ครั้งที่ ๑ จัดอบรมที่ประเทศไทย เกี่ยวกับ
การวางแผนเปนการเฉพาะ และครั้งที่ ๒ จัดอบรมทีป่ ระเทศ
ฟลิปนส จัดการอบรม Micro Planning ผลการอบรม
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี เนื่องจากผูเขาอบรมเปน
นักวิชาการศึกษาการวางแผนทั้งหมดของภาคใต

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
¾ ปศธ. เสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการอบรมพัฒนา
บุคลากรในภาคใต ควรปรับวิธีการอบรม โดยไปจัดที่
สคบศ. โดยเสริมเรื่อง IT และเรื่องการพัฒนาผูนาํ การ
เปลี่ยนแปลง เทคนิคการบริหารจัดการ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓.๓ เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานเพิ่มเติม
- ที่ประชุมรับทราบ และขอใหสํานักที่เกีย่ วของ
มีความตืน่ ตัวและเรงปรับบทบาทในการ
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. รายงานวา สพฐ.
ไดเสนอจัดตั้งหนวยงานเพิ่ม ๒ หนวยงาน
ดําเนินงาน
๑) สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) สํานักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งพิจารณาจากเนื้องานแลวเห็นวาภารกิจทับซอนกับ
ทั้ง ๒ หนวยงาน ซึ่งขณะนี้ กพร. สป. กําลังดําเนินการ
ประชุมปรึกษาหารือ และจะนําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป
๓.๔ เรื่อง การประชุมผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันอังคาร
- ปศธ. ขอใหผูบริหารทุกทานเขารวมประชุมดวย
ตัวเองทุกครั้ง เพราะที่ประชุมนี้ใชเปนการรายงานความ
กาวหนาของการดําเนินงานของแตละหนวยงาน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเปนเวทีที่
จะสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงาน

- ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๕๕ น.
นางปรีชยา ขจรเดชะ
นางจํานงค แจมเจริญ
นางรัชนี หวังหมัด
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูจดรายงานการประชุม

