สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชัน้ ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๔. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๕. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๖. นายสมปอง เย็นใส
๗. นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
๘. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๙. นายกมล รอดคลาย
๑๐. นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล
๑๑. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางสาววิมลพร พันธุมนตรี
นางอรจิตรา ปราการรัตน
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

๑๖. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๗. นางจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๘. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๑๙. นางสาวหรรษา ทับสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
/๒๐. นายสมชัย...

-๒๒๐. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๑. นายทองพูล จันทบูรณ
๒๒. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๓. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๔. นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม
๒๕. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๖. นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ
๒๗. นางจรรยา ชวนานนท
๒๘. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักนิติการ
แทนผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอํานวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ลําดับ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ม็อบหนากระทรวงศึกษาธิการ หากเกิดการรบกวน
มีผลกระทบใหดําเนินการฟองศาลเหมือนที่โรงเรียน
ราชวินิต ดําเนินการ
๒. เนื่องจากสือ่ ลงขาวกระทรวงศึกษาธิการไมมีผลงาน
ในชวง ๔ เดือนที่ผานมา นายวัฒนา เซงไพเราะ
โฆษกกระทรวงฯ จึงขอความอนุเคราะหในการเสริม
ภาพลักษณ ซึง่ หนึ่งในกิจกรรมที่จะทําคือ คนหาหนังสือ
๑๐ เลม สําหรับเด็กอนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ นิสติ
นักศึกษามหาวิทยาลัย รวม ๕ ระดับ ๆ ละ ๑๐ เลม
ขอใหทีม กศน. เปนฝายเลขานุการ รวมกันพิจารณา
หนังสือ โดยใชวีธีการสงหนังสือถึงหนวยงาน ๕ องคกร
หลักใหเสนอรายชื่อหนังสือแลวเชิญกรรมการมาชวยกัน
คัดเลือก สวนขั้นตอนวิธีการจะเปนอยางไรขอใหทีม
ชวยกันพิจารณา

การดําเนินการ/การมอบหมาย

 มอบ สน. พิจารณา

-

 ขอให ทปษ.(นายกมล รอดคลาย) ,กศน. และ
สอ. รวมพิจารณาดําเนินการ

-๓ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๒. เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

Ôที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
๒.๑ หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษ
ดังนี้
สําหรับผูบ ริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
 ปศธ. เมือ่ สํานักฯ ไดรบั เกณฑแลวใหประชุม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.)
ชีแ้ จงขาราชการ/ติดประกาศ เพื่อใหทุกคนรับรู
ประธานแจงที่ประชุมถึงการนําเรื่องนี้เขาที่ประชุม
เนื่องจากมีขาราชการรองเรียนความไมเปนธรรม ในกรณีที่ กฎ กติกาที่ไดรับการจัดสรร
 รองฯ ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ) จุดออน
มีการจัดสรรเงินพิเศษ / เงินเลื่อนขั้นพิจารณาความดี
ความชอบอยูเนื่อง ๆ เพราะฉะนั้นในปนี้เพื่อปองกันไมให ประเด็นการแบงเงินรางวัลเปน ๒ สวน สวนที่ ๑
เกิดปญหาในการพิจารณาไมวาจะเปนเงินโบนัส หรือความ ความรวมมือ และสวนที่ ๒ ความทุมเท ซึ่ง
กรรมการพิจารณา และอภิปรายกันอยาง
ดีความชอบ กรณี ๒ ขั้นทุกรอบ ๖ เดือน จึงขอให สอ. ซึง่
เปนเจาของเรื่อง
กวางขวางในที่สุดก็ไดขอสรุป ๕๐:๕๐ เพื่อความ
ชี้แจงหลักเกณฑและขั้นตอน
เปนธรรม ซึ่งในสวนที่ ๒ จะเปนปญหาเพราะ
การดําเนินการและขอความรวมมือจากทุกสํานักให
มาตรฐานแตละสํานักไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑเพื่อปองกันมิใหเกิดความคับของใจ เพื่อเปนขอสังเกตใน การพิจารณาครั้งตอไป ตอง
อันจะนําไปสูป ญหาที่จะตองมาตรวจสอบภายหลัง
มีการประชาสัมพันธ และทําความเขาใจใหทั่วถึง
นางสาวผุสดี เขตสมุทร รก.หน.กบค. ไดชี้แจง
เกณฑมาตรฐานตองปฏิบตั ใิ หชัดเจน
ขั้นตอนการจัดสรรเงินรางวัลประจําป ๒๕๕๐ โดย ก.พ.ร.
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองที่ สป. ทํากับ
กพร. ได ๔.๒๓๐๔ คะแนน ไดรับเงินรางวัล
๒๓,๙๕๕,๗๕๐.๖๓ บาท และ ก.พ.ร. กําหนดหลักเกณฑ
กลางไว คือ (๑) ไมนาํ เงินมาหารเฉลี่ย (๒) ตั้ง
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร (๓) มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานระดับ ๓ ขึ้นไป (๔) ใหแบงเงิน
รางวัลเปน ๒ สวน
สวนที่ ๑ ความรวมมือปฏิบัติงานภายในองคกร
สวนที่ ๒ ความทุมเทและมีผลงานตามแผน ตาม
ภารกิจ ตามคํารับรอง ซึ่ง สป. ตั้งคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรร โดยมี ปศธ. รองฯ ปศธ. ๒ ทาน
เปนที่ปรึกษา รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ) เปน
ประธาน และมี ผอ.ทุกหนวยงานใน สป. เปนกรรมการ
โดยนําหลักเกณฑกลางที่ ก.พ.ร. กําหนดมาเปนตัวตั้งดวย

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นวาแบงเปน ๒
สวน ตามเกณฑกลางที่ ก.พ.ร.กําหนด โดยสวนแรก :
ความรวมมือในการสรางผลงานใหองคกร ไดเอาสวนหนึ่ง
มาหารเทากัน โดยแบงครึ่งเดียว ๕๐% ของเงินที่ไดทั้งหมด
สวนอีกครึ่งที่เหลือนํามาพิจารณาสําหรับผูท ี่มีความทุมเท
และมีผลงานตามแผน ภารกิจ ตามคํารับรอง ซึ่งกรรมการ
ก็มีความเห็นแบงเปน ๒ สวนอีกคือ สวนแรก ๒๐% ตาม
ผลการประเมิน อีก ๓๐% ตามผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองที่แตละหนวยงานได แลวนําทั้ง ๒ สวนมารวมกัน
ก็จะไดอัตราสวนของเงินที่จะไปจัดสรรในแตละสํานัก เมื่อ
ไดรับเงินแลวแตละสํานักก็นําไปแบงใหกบั บุคลในสํานัก
โดยแบงเปน ๒ สวนเชนเดียวกัน เพราะวาตามหลักเกณฑ
ใหญสวนหนึ่งหารเทากัน อีกสวนหนึ่งตองมาพิจารณาเปน
๒ สวน แลวเอาเงินรางวัลสวนที่ ๑ รวมกับสวนที่ ๒ ไดเปน
เงินโบนัสของแตละคน
นอกจากนี้ ยังมีเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ซึ่ง
ก.พ.ร. จัดสรรให ๒,๖๐๐,๘๐๘.๓๓ บาท โดย ก.พ.ร.
กําหนดเปนสวนที่ ๑ ๕๐% จัดสรรให ปลัด; รองปลัด;
เลขา รองเลขา; ผอ.สํานัก สวนที่ ๒ ๕๐% จัดสรรใหกับ
กลุมผูปฏิบัติงาน (๑,๓๐๐,๔๐๔.๒๒ บาท) ซึ่งจะแบงเปน
๒ สวน ๆ ละ ๕๐% ใหกบั ผูบ ริหารที่มีความรับผิดชอบสูง
ระดับ ๑๐, ๙, ๘ ทีไ่ มไดเปนตําแหนงนักบริหาร เชน
ผูตรวจ; ผชช; ที่ปรึกษาและผูที่ไดรับผลกระทบตาม
โครงสราง ในแตละระดับแบงเปนอัตราสวน ๕:๔:๓ อีก
สวนที่เหลือจัดสรรสมทบใหกับกลุมผูปฏิบัติงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานโดดเดนเปนพิเศษ เปนทีป่ ระจักษ ซึ่งจัดตาม
จํานวนขาราชการ ลูกจางประจําแตละสํานักไมเกิน ๔%
ของจํานวนทั้งหมด เมื่อคํานวณแลวทั้งหมดจะได ๒๖๐ คน
หารเฉลี่ยแลวจะไดรับคนละ ๒,๕๐๐.๗๗ บาท
สรุปยอดเงินรางวัลที่ สป. จัดสรร (เดิม) ทั้งเงิน
รางวัลและเงินเพิ่มพิเศษ คนที่ไดมากที่สดุ ของ สป. จะได
๑๘,๐๔๓.๓๒ บาท และต่าํ สุด ๔,๙๒๔.๔๐ บาท เงินที่
แตกตางจากผลการประเมินตามคํารับรองเปนสวนใหญ

การดําเนินการ/การมอบหมาย
 หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) เมื่อสํานัก
ไดรับเกณฑการจัดสรรแลว และนําเกณฑไป
ชี้แจงรับฟงความคิดเห็นกอนจัดสรรก็จะเปน
ความพอใจทัง้ ระบบ และการจัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษตามแนวทางของ ก.พ.ร. เมื่อจัดสรร
อยางไรก็ตองแจงไปยัง ก.พ.ร. เพื่อเสนอ ครม.
เพื่อทราบ เนือ่ งจากผูมีสวนรับผิดชอบระดับ
๙, ๑๐ เชน ที่ปรึกษา, ผชช. , ผตร. ถือเปน
กลไกขับเคลือ่ นแทนผูบ ริหารระดับสูง ไมวาจะ
เปนคณะกรรมการในการประเมินบุคลากรของ
หนวยงาน ; กรรมการพิจารณาตัวชี้วัด หรือ
รูปแบบอื่น สป. จะเฉลี่ยตามระดับ ๘, ๙ , ๑๐
ไดอยางไร หากจะเกลี่ยลงลึกถึงผลงานที่
รับผิดชอบอาจ ทําใหมคี าจําแนก/ความจูงใจมาก
ขึ้น สวนที่ ๒ ฐาน ๔% ซึ่งเปนฐานเฉลี่ยแตละ
สํานักอาจใชเปนฐานประเมินคน อาจไมใช ๔%
ทุกสํานัก อาจใชเกณฑกลางในภาพรวม ควรเปน
เทาไร อยางไร อาจทําใหคา จําแนกคนได มากขึ้น
โดยสรุปในภาพรวมเปนไปได
 ปศธ. ในวันที่ ๑ ตุลาคม จะเขาสูระบบใหม
บัญชีเงินเดือนเปลี่ยนเปนชวงชั้นจะมีปญหา
จึงขอใหทําระบบใหดี การตีความความรวมมือ
ขอใหคิดเปนรูปธรรม คนทีม่ ีโครงการอะไรเปน
งาน/โครงการ/แผน/นโยบาย/จํานวนการ
ประชุม ตองมีการตกลงในทีมใหเรียบรอย
มีการวางระบบปองกัน คือ ประชาสัมพันธใหรู
มีสวนรวมในการคิดเกณฑตั้งแตแรก และอีก
ประเด็นคือ ตองเอาตัวชี้วดั ของ ก.พ.ร. ซึ่งเปน
เกณฑที่จะประเมินความดีความชอบ งานปกติ
ใหรับรูดวย จะทําใหสามารถชี้แจงกับทีมงานได
 ผตร. (นายศิลปชัย หอมทรัพย) คาที่ใชเพื่อใช
เปนฐานในปถัดไป ๕๐% นาจะเฉลี่ยทุกคน
เทากัน และอีก ๕๐% สําหรับคนที่มีความทุมเท

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
สวนที่เพิ่มจะเปนผลที่เขารวมสนับสนุนจัดทําตัวชี้วัด หรือมี
ผลงานที่โดดเดนก็จะไดเงินสมทบ ทําใหไดรับมากกวาผูท ี่
ไมไดเขาไปมีสวนรวม ประเด็นทีไ่ ดรับเงินต่ําสุด คือ การ
ประเมินตามผลการปฏิบัติงาน ถาคนทีไ่ ด ๐.๕ ขั้น เงินทีจ่ ะ
ไดกไ็ ดแค ๑,๘๐๐ บาทเทานั้น จะไมไดสว นอื่น
เมื่อจัดสรรตามเกณฑกลางแลว ก็จดั สงไปใหสวน
ราชการตาง ๆ จัดสรรในระดับบุคคลตอไป ผลการแจง
วิธีการจัดสรรของแตละสํานัก คือสวนที่ ๑ จะหารเทากัน
คือ ๑,๘๐๐ ทีไ่ ดรับ และสวนที่ ๒ สํานักจะไปทําตามเกณฑ
ที่กําหนด คือ ๑. ตองมีจาํ นวนขั้นเงินเดือนที่ไดรับตาม
อัตราที่ไดรับการประเมิน กับอีกสวนหนึ่งคือการมีสวนรวม
ในการจัดทําตัวชี้วัด ซึ่งจะมีหนวยงานบางแหงจัดสรรเพียง
เกณฑเดียวคือ ตามผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในขณะที่มี ๔ หนวยงาน (ก.พ.ร. , สอ. , ศทก. และ
สกพ.) จัดสรรตามเกณฑกลางที่ประกาศไว คือ จัดสรรตาม
จํานวนขั้นที่เลือ่ นเงินเดือนและตามตัวชี้วัด
ในปนี้ไดจัดทําแบบสอบถามในเรื่องความพึงพอใจใน
การไดรบั การจัดสรรเงินรางวัล ซึ่งในแบบสอบถามจะเขียน
ทุกเกณฑ ผลปรากฎในภาพรวม ณ วันที่ ๙ ก.ค. มี
แบบสอบถามกลับมาเพียง ๒๒๘ ฉบับ (คน) มีความเห็น
อยูในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวม, ดานการจัดสรรเงิน
รางวัล และดานการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร

การดําเนินการ/การมอบหมาย
นาจะเปนหนวยงานที่มีความทุมเท เพราะมอง
ภาพรวมขององคกร
 ปศธ. เห็นดวยในประเด็นที่สํานักตอง
รับผิดชอบ แตคนในองคกรของสํานักก็ตอ งรวม
รับผิดชอบดวย ถาผลงานไมถึง ๓ ทุกคนก็ตอง
ไมไดดวย จึงจะเกิดการขับเคลื่อนใหความรวมมือ
ปฏิบตั ิงานในองคกร ความทุมเท มีผลงาน ขอให
เปนรูปธรรม ความรวมมืออะไร ใหทาํ รายละเอียด
ใหชัดเจน ตัวชี้วัดคืออะไร ใหแตละสํานักไป
พิจารณา และประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่จะใชคืออะไร
และใหลงชื่อไวใหชัดเจน
 รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ) เสนอให
กพร. และ สอ. นําประเด็นปญหาทั้งหมดไป
ปรับแกไขใหเปนรูปธรรม เกณฑตัวชี้วัดภายใน
สํานักทําใหมคี วามชัดเจนเปนรูปธรรม สวนที่ ๒
ถาเกิดจากเกณฑของ ก.พ.ร. ขอให ก.พ.ร. นํา
ผลการหารือวันนี้ รวมทั้งที่ผา นมามีอะไรทีจ่ ะ
ปรับปรุงในนามขอเสนอของกระทรวงฯ ปหนาก็
จะสมบูรณขึ้น
 รอง ปศธ.(นายชินภัทร ภูมิรัตน) ใหมีการ
ประกาศเกณฑที่จะใชภายใน ๑๕ วัน หากไมมีใคร
ทักทวงก็สามารถดําเนินการได และถาพน
กําหนดเวลานี้แลวถือวาทุกคนยอมรับเกณฑ
ดังกลาว
 ปศธ. ขอใหประกาศภายใน ๗ วัน และหากมี
การทักทวง ขอใหระบุประเด็นทีไ่ มพึงพอใจ เพื่อ
นําไปพิจารณา
 ผอ.สน.(นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ)
ขาราชการที่ไปชวยราชการ เมื่อไมอยูในสํานัก
จะไมไดรบั การพิจารณา (ขาราชการที่ไปชวย
ราชการหนวยงานใดก็รับการพิจารณาจาก
หนวยงานที่ไปชวยราชการ)

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย
สรุป
๑. ปศธ. ขอให ก.พ.ร. และ สอ. พิจารณาเกณฑ
การจัดสรรใหสอดคลองกับประกาศ
๒. ใหใสคําวา “สํานัก” แทน “คน”
๓. วิเคราะหวางระบบปองกัน ใหเพิ่มขั้นตอน
เมื่อไดหลักเกณฑหลังจากประชุมแลวก็ให
ประกาศ เปดชวงเวลาใหทักทวงได ๗ วัน และ
ตองชี้แจงใหทุกคนเขาใจกอน

๒.๒ รายงานผลการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธของ สป. (สอ.)
 ปศธ. หลังจากการประชุมปฏิบัตนิ ี้แลว จะเชิญ
นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ ผูแทน กสท.สอ. การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ จัดขึ้น หัวหนาประชาสัมพันธ เขตพื้นที่ระดับ ๘ จํานวน
๑๗๘ คน และประชาสัมพันธของอธิการบดีทั้ง
ระหวางวันที่ ๒๕-๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมอลิซาเบธ
๗๖ มหาวิทยาลัย มาเขารับการอบรม และ
กรุงเทพฯ โดยมีที่ปรึกษา รมว.ศธ. (นายยุรนันท
ภมรมนตรี) เปนประธานพิธีเปดการประชุมและบรรยาย
คัดเลือก จาก สป. ทํา Website ครั้งตอไป
พิเศษ เรื่อง “การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ” โครงการนี้ หลักสูตรนี้ สอ. ทดลองนํารอง ทําแบบเขมและให
เขียนจริง ซึ่งจะพยายามจัดใหทั้ง ๕ องคกรหลัก
มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธ จุดออนของระบบ
 เพื่อสงเสริมและพัฒนานักประชาสัมพันธใหมี
ประชาสัมพันธอยูท่สี ํานัก ซึง่ เปนฐานขอมูล เปน
ความรู ความเขาใจ ทักษะและมีวิสัยทัศนในการบริหาร
แหลงของขาว และหลักของการทํางาน ถา ผอ.
จัดการกระบวนสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ
สํานักเห็นความสําคัญ เครือ่ งมือที่มีอยูคือ
 เพื่อสงเสริมและพัฒนาการนําระบบ IT มาใช
Website ในการประชาสัมพันธก็สามารถ Upload
พัฒนางานประชาสัมพันธ
 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ เรียนรู และแลกเปลี่ยน
ผาน Web ซึ่งเปน Web ของกระทรวง มีคนเขามา
ประสบการณกับหนวยงานตาง ๆ จากการไปศึกษาดูงาน
ดู Web จํานวนหลายหมื่นคนตอวัน ผูบ ริหารที่
 เพื่อพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธของ สป.
ตองการความเจริญกาวหนาในชีวติ ราชการ ทักษะ
ใหมีความเขมแข็ง
พึงมี สวนหนึง่ คือทักษะในเรื่องการประชาสัมพันธ
ผูเขาประชุมทั้งหมด ๕๐ คน เปนผูปฏิบัติงาน ปชส.
ของทุกสํานักและทุกหนวยงานในสังกัด จํานวน ๓๗ คน
และเจาหนาทีก่ ลุมสารสนเทศ สอ.สป. จํานวน ๑๓ คน ผล

-๗ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
การประเมินพบวา ผูเขารับการอบรมรอยละ ๘๐ มี
สมรรถนะเพิ่มขึ้น (ประเมินจากแบบทดสอบ Pre-test และ
Post test) และผลที่ไดรบั จากการตอบแบบสอบถาม ผูเขา
รับการอบรมมีความพึงพอใจ และความพึงพอใจที่สุดคือ
มีบุคลากรในหนวยงานทุกแหงเปนเครือขายสําคัญในการ
รวมมือทําประชาสัมพันธ ใหเกิดภาพลักษณอันดีของ สป.
และพิธีมอบวุฒิบตั ร – ปดการประชุม โดยเลขานุการ
รมว.ศธ. (นางสาวลีลาวดี วัชโรบล) เปนประธาน
เรื่องอื่น ๆ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

Õ ปศธ. แจงขาวหนังสือพิมพเรื่อง รมว.ศธ.
เห็นชอบในการมีสํานักมัธยม และมีหนังสือที่สํานักมัธยม
ตองการจะเปนเขตมัธยม ๗๖ เขต ขอให ก.พ.ร. ชี้แจง
¾หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) ชี้แจงถึงความ
เคลื่อนไหวของ สพฐ. ที่จะปรับโครงสราง ตอนนี้ยังไมลงตัว
ไดมีหนังสือจากเครือขายการจัดการศึกษาพื้นฐานถึง
รมว.ศธ. ปลัดซึ่งไดมอบให ก.พ.ร. วิเคราะหขอมูลแลว
นาจะสงขอมูลนี้ไปให สพฐ. ประเด็นคือ ตองการใหมีเขต
พื้นที่การศึกษาพิเศษสําหรับมัธยมศึกษาใน ๗๖ จังหวัด
และตองการตัง้ สํานักการศึกษาพิเศษ ขณะนี้เสนอ ครม.
เพื่อขอเปนนิติบคุ คลแลว

 ปศธ. การใหขอมูลเรื่องนี้ขอใหเปนขอมูลตาม
ขอเท็จจริง ดวยความเปนธรรม อะไรที่อาจไป
พาดพิงกับสวนราชการอื่นก็ใชความระมัดระวัง
อยางยิ่ง อันนีอ้ าจจะนําไปสูค วามขัดแยงในเชิง
นโยบาย เราในฐานะผูประสานงานก็ใหขอมูลตาม
ความเปนจริง สั้น กระชับ เพื่อปองกันการเกิด
ปญหาและใหประสานเฉพาะสวนที่มาจาก สพฐ.
อยางเปนทางการ

Õปศธ. มีขอสังเกตในเรื่องนี้ เสนอเขา ครม. ได
 ที่ประชุมรับทราบ
อยางไร เพราะเรื่องโครงสรางตองผานคณะกรรมการระดับ
กระทรวง
¾หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) ชี้แจงวามี
ชองทางที่สามารถทําไดกลาวคือในคราว รมว.ศธ.
(นายวิจิตร ศรีสอาน) ไดตงั้ คณะทํางานศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งจะ
ไมผานคณะกรรมการโครงสราง แตจะผานคณะกรรมการ
กฎหมายและสงเขา ครม. เลย ซึ่ง ก.พ.ร. ไดประสานเปน
การภายในซึ่งก็ไมทราบในสวนนี้ และยังไมผาน
กระบวนการของกระทรวง ก.พ.ร. ก็รับทราบ และจากการ
ประชุมคณะกรรมการโครงสรางของกระทรวง รอง ปศธ.
(นายชินภัทร ภูมิรัตน) เปนประธานในสวนของ สพฐ.

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
ไดขอจัดตั้งระดับสํานักขึ้นมา ๖ สํานักคือ สํานักพัฒนาครู
ซึ่งคาบเกี่ยวกับเรา และไดมกี ารพิจารณาไปแลว สํานัก
กิจการนักเรียน สถาบันภาษา สํานักประสานการบริหารจัด
การศึกษาในภาคใต และมี ๒ สํานักเพิ่มเติมมา คือ สํานัก
บริหารการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีการประชุมในครั้งหลังก็
ตกไป มาเปนสํานักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
¾รอง ปศธ. (นายชินภัทร ภูมิรตั น) ในเรื่องนี้
สพฐ. เสนอ ๒ ชื่อ คือ สํานักบริหารการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือสํานักบริหารการศึกษาหลังการศึกษาภาค
บังคับ ยังเปน ๒ ชื่ออยู และเปนจุดที่ สพฐ. จะเดินหนา
โดยถอนเรื่องสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจาก
เปนภารกิจปกติที่ไมมีปญ
 หา แตการเสนอเขตมัธยมศึกษา
๗๖ เขต เปนขอมูลใหม ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการ
โครงสรางยังไมมีประเด็นนี้
การประกวด Website ในสํานักของ สป.
 ผอ.ศทก. (นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย) รายงานผล ปศธ. ขอให ศทก. เขาประกวดดวย โดยใหมี
การประชุมคณะกรรมการจัดประกวด Website มีหนวยงาน บุคคลภายนอกเขามาเปนกรรมการตัดสิน เพื่อ
เขาประกวด ๒๙ แหง เนื้อหาจะเปนความเคลื่อนไหวขอมูล ความเปนธรรม
ใน Web ซึ่งระยะเวลาที่กําหนดไดแจงทาง Website แลว
รางวัลในปนจี้ ะเปนสิ่งของสวนหนึ่ง และรางวัลที่ ๑, ๒, ๓
จะเปนเงินสด ซึ่งรางวัลที่ ๑ จะไดรับเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
สวนรางวัลที่ ๒, ๓ ก็ลดหลัน่ ลงไป
 รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) อยากให
ศทก. ดูแลหนวยงานที่ทํา Website ที่คุณภาพไมถึง พัฒนา
ในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร ระบบตาง ๆ

ปดประชุม ๑๐.๑๐ น.

นางเลิศลักษณ ณ พัทลุง
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
จดรายงานการประชุม

