สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๔. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๕. นายกมล รอดคลาย
๖. นายประดิษฐ ระสิตานนท
๗. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
๘. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร
นายสหธัญ แสงอินทร
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายประดิษฐ สนั่นเอื้อ

๑๓. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๔. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๑๕. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๑๖. นายอนันต ระงับทุกข
๑๗. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๑๘. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๙. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๐. นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
๒๑. นางนันทา อนะมาน
๒๒. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๓. นายดลุนย วงศศรี

รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
/๒๔. นายสกนธ...

๒๔. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๕. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๒๖. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๗. นายพงศธร พนมสิงห
๒๘. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๒๙. นางจรรยา ชวนานนท
๓๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒หัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ที่
๑.

๒.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
ประธานแจงวาขอใหแตละหนวยงานใน สป. ชี้แจงถึง
อํานาจหนาที่ภารกิจและการดําเนินงานของปงบประมาณที่ผานมา
รวมทั้งใหผูเขารวมการประชุมไดใหขอคิดเห็นดวย
เรื่องที่เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
๒.๑ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)
Õนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค และนางวัทนี จันทรโอกุล
ผูแทนสํานักงาน กศน. กลาวชี้แจงอํานาจหนาที่ ภารกิจ ตลอดจน
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสํานักงาน
กศน. ดังนี้
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
• สํานักงาน กศน. ไดรับงบประมาณ ๕.๖ พันลานบาท และมี
ผูรับบริการ จํานวน ๘.๕ ลานคน
• โครงการที่ดาํ เนินการ ไดแก การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การจัดหลักสูตรระยะสั้นและอบรม
วิชาชีพ, การพัฒนาครูใหมคี วามรูและมีสมรรถนะที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน การจัดบริการการศึกษาทางวิทยุ-โทรทัศน

- ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติม และมอบ กศน. ดําเนินการดังนี้
๑. จัดทําแผนแมบทการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยพิจารณาจาก
ระดับบนไปสูระดับลาง และขณะเดียวกันก็
พิจารณาจากระดับลางสูระดับบนดวย ทั้งนี้
ขอใหเนนแผนเฉพาะพื้นที่และมีการ
กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
๒. จัดทําปฏิทินการดําเนินกิจกรรม
ที่เดนๆ ทุกๆ ๒ เดือน เพื่อเผยแพรให
สาธารณชนไดรูทั่วกัน
๓. หารือและทบทวนการปฏิบัติหนาที่
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจ

-๓-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
การจัดบริการนิทรรศการ- กิจกรรมวิทยาศาสตร การสงเสริมการ
ติดตามการดําเนินงานระดับจังหวัด และ
อานหองสมุดประชาชน เปนตน
การทําหนาที่ผูแทน ศธ.ในจังหวัด
แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ขอให กศน. สรางภาพลักษณที่ทันสมัย
และประชาสัมพันธการดําเนินงานให
• สํานักงาน กศน. ไดรับงบประมาณ ๖.๒ พันลานบาท ซึ่งไดรับ
สาธารณชนทราบอยางตอเนื่อง
เพิ่มจากปที่แลว คิดเปนรอยละ ๑๑.๕๖ เปาหมายผูรบั บริการ
จํานวน ๑๑ ลานคน
• แผนโครงการและกิจกรรม ไดแก การจัดการศึกษาตอเนื่อง
การสงเสริมการรูหนังสือ การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนใต และการพัฒนาบุคลากร กศน. ทุก
ประเภทและภาคีเครือขาย การจัดบริการการศึกษาทางวิทยุ โทรทัศน การจัดนิทรรศการ - กิจกรรมวิทยาศาสตร การ
สงเสริมการอานในหองสมุดประชาชน การสงเสริมและ
สนับสนุนภาคีเครือขายจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
เปนตน
• การดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
จะเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยมากขึ้น
Õ นายสมบัติ สุวรรณพิทกั ษ ผูต รวจราชการ ศธ.
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
• ควรกําหนดแนวทางการสงเสริมบทบาทของภาคีเครือขาย
• ควรตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใหภาคีเครือขายมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
• ควรมีการจัดการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

-๔-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
Õ นายสันทัด สินธุพันธประทุม ผอ.สตผ.สป. ใหขอคิดเห็นวา
• ผูอํานวยการศูนย กศน.จังหวัด ยังไมปฏิบตั ิหนาทีใ่ นการเปน
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
ระดับจังหวัด เทาที่ควร เนื่องจากขาดความเขาใจในบทบาท
หนาที่ ขาดบุคลากร และขาดงบประมาณ กศน. จึงควร
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว ซึ่งจะเสมือน
การทําหนาที่ผแู ทนของ ศธ. ในจังหวัด
๒.๒ สํานักงาน ก.ค.ศ.
Õ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ผูแ ทนสํานักงาน ก.ค.ศ.
รายงานที่ประชุมทราบภารกิจของสํานักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้
• การดู แ ลข า ราชการครู ใ น ๓ หน ว ยงานคื อ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ทั้งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา ซึ่งมี
จํานวนประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ คน
• ปฏิบัติหนาที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ และอ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
• การออกกฏ ก.ค.ศ. จํานวน ๑๙ ฉบับ และระเบียบ ก.ค.ศ. ๖
ระเบียบ เพื่อใชในการบริหารงานบุคคล
• การออกและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการ เชน การมีและเลื่อน
วิทยฐานะใหม การประเมินสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะเพื่อ
ดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถฯ เปนตน
• การประเมิน วิทยฐานะ วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ
• การแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูฯ
• การพัฒนาระบบทะเบียบประวัติอิเล็กทรอนิกส
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม
• การแกไข พรบ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ก.ค.ศ.

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให ก.ค.ศ. พิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงหลักเกณฑ ๓ ประเด็น คือ
(๑) คุณภาพของการที่ครูไดรับวิทยฐานะและ
การดํารงไวซึ่งวิทยฐานะของครู
(๒) สัดสวนขององคประกอบของ
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ ใน
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มาจาก
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๓) การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของ
ขาราชการครู ซึ่งอาจดําเนินการใน ๒
รูปแบบ คือ บัญชีเงินเดือนพื้นฐาน และ
บัญชีเงินเดือนสําหรับครูผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ
๒. มอบ ก.ค.ศ. พิจารณาเกี่ยวกับสถานภาพ
และความกาวหนาในหนาที่ราชการของ
ขาราชการในหนวยงาน สกก.สป.
(ตําแหนงสารวัตรนักเรียน (เดิม))

-๕-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ / การมอบหมาย

• การจัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งใน ๔ ภูมิภาค
• การประชุมสัมมนากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
• ฯลฯ
จุดเนนในการดําเนินงานของ ก.ค.ศ.
• การวิจัย เพื่อนําผลที่ไดรับไปปรับปรุงกฎ ระเบียบตางๆ
• การจัดโครงสรางภารกิจ จาก ๗ กลุม เปน ๑๒ ภารกิจ
• การสรางความเขมแข็งฝนการบริหารงานบุคคล ทั้งในระดับ
เขตพื้นที่และสถานศึกษา
Õนายศุภกร วงศปราชญ ผอ. สกก. กลาวถึงปญหาบุคลากรของ
สํานักฯ ที่ปฏิบัติหนาที่สารวัตรนักเรียนจํานวน ๕๗ คน ซึ่งอยู
ภายใตระเบียบของ ก.ค.ศ.แตไดรับผลกระทบจากการปรับ
โครงสรางจึงทําใหเสียสิทธิ์ในการปรับตําแหนง คศ.๓ และเงินวิทย
ฐานะ
๒.๓ สํานั กบริหารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึกษาเอกชน
(สช.)
Õนายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร ผอ.สช. รายงานสรุปอํานาจหนาที่
ของ สช. ดังนี้
อํานาจหนาที่
• รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการ
• เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนตอ
คณะกรรมการ
• สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัย
และพั ฒ นาเพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับกองทุน จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน เปนศูนย
สงเสริมสนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลาง ตลอดจนติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
ปจจุบัน สช. ดูแลสถานศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห จํานวน
๗,๒๙๘ แหง

- ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ ให
สช. ดําเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาประเด็นการสงเสริมและ
สนับสนุนโรงเรียนเอกชนมากขึ้น เพื่อ
ลดภาระโรงเรียนรัฐบาล และเปดโอกาสให
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น โดยการระดมความความเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ การวิจัย และการวางแผนราย
พื้นที่
๒. พิจารณาการปรุงกฎหมายและ กฏ
ระเบียบตางๆ เพื่อสรางแรงจูงใจใหแก
ครูเอกชน
๓. มอบ สช. จัดเวทีระคมความคิดในการ
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

-๖-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
งานที่กําลังดําเนินการ
• การชวยเหลือครูเอกชนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
• การดําเนินงานดานเงินอุดหนุนรายหัว
• การออกกฏหมายลําดับรองทั้งหมด ๕๓ ฉบับ
• การขอแกไข พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐
• การปรับปรุงโครงสราง สช.
• แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ๗๐:๓๐

การดําเนินการ / การมอบหมาย
๔. ขอให สช. พิจารณาความเปนไปไดในการ
ปรับโครงสรางของ สช. และพิจารณาความ
จําเปนของการเพิ่มหนวยศึกษานิเทศก
โดยอาจการจัดประชุมหารือรวมกัน
๕. ขอให สช. พิจารณาเรื่องระบบตรวจสอบ
วุฒกิ ารศึกษาปลอม

Õนายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสราง สช.ใหม โดยควรจะมีหนวยงานในระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาเอกชนโดยตรง
Õทปษ.กมล รอดคลาย เสนอวา การดําเนินการตามยุทธศาสตร
๗๐:๓๐ ตองมีการวางเปาหมายที่ชัดเจน โดยอาจทํา mapping
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่คลาย
สํานักมาตรฐานวิชาการใน สช. ควรมีการประชาสัมพันธโรงเรียน
เอกชนที่มีชื่อเสียงเพื่อเปนทางเลือกใหผูปกครอง โดยอาจทําใน
รูปแบบการจัด road show ควรพิจารณาคาตอบแทนของครู
เอกชนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
๒.๔ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)
Õนายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ. ศทก. รายงานถึงพันธกิจของ - ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ ดังนี้
ศทก. ดังนี้
- ขอให ศทก. จัดทําฐานขอมูลรายบุคคลให
มีความเชื่อถือไดมากขึ้นจาก ๘๐% ถึง
• เสนอกรอบนโยบาย แผนแมบท แผนปฏิบัติการดาน
๙๐% โดยใหเพิ่มขอมูลผูจบการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสถานศึกษาที่จบ โดยจัดทําเปนตัวเลข
• พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลางระดับกระทรวงและ
๑๓ หลักเพื่อปองกันรายชื่อซ้ําซอน ซึ่ง
ระดับ สป.
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุน สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการ
อุดหนุนรายหัว การจัดสรรทุนการศึกษา
การบริหารจัดการและการเรียนรู
และเงินทุนกูยืมได
• พัฒนาศูนยกลางเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
- ในสวนของการใชขอมูล GIS ควรจัดทํา
• พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ การเชื่อมโยงกับหอง MOC และเชื่อมโยงกับ
การสื่อสารจัดหา บํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ระบบงานตรวจราชการ เพื่อใหผูบริหาร

-๗-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
• การจั ด ระบบคลั ง ข อ มู ล ระบบข อ มู ล สารสนเทศด า น
การศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ศทก. มีขอมูลรายบุคคลที่ใชใน
การบริหาร ๑๔.๖ ลานคน
• สถิติการศึกษาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ เผยแพรทางเอกสารและ
อินเทอรเน็ต
ที่มีขอมูลพิกัด
• ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)
โรงเรียนที่ถูกตองแลวประมาณ ๓๗,๐๘๗ แหง
• ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการบริ ห ารข อ มู ล
สารสนเทศของ ศธ. พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ
• การพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ๗ ระบบ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑
• ระบบติดตามแผนงาน/โครงการดาน ICT ๑ ระบบ
• การพัฒนาเว็บไซด ศธ., สป.
• การติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT
• การบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
ของสป. ไมต่ํากวา ๑๗ หนวยงาน รวม ๖๕๗ เครื่อง

การดําเนินการ / การมอบหมาย
รับทราบขอมูลตามสภาพการณ และใช
ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังใช
ประโยชนในหนวยงานอืน่ ๆ ได เชน กศน.
หรือ สช. โดยสามารถนําขอมูลไปใชชวย
ดานการวางแผน

๒.๕ สํานักนิติการ
- ที่ประชุมรับทราบ
Õนายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สํานักนิติการ รายงาน
- ขอให สน. สงรายละเอียดที่ไมปรากฏใน
อํานาจหนาที่และภารกิจหลักของสํานักนิติการ ดังนี้
• ดํ า เนิ น การด า นกฎหมายและระเบี ย บต า งๆ ในความ Power Point เพิ่มเติมดานกฎหมายที่
เกี่ยวของกับ กศน. สช. และ ก.ค.ศ. ให
รับผิดชอบของศธ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ปศธ. เพือ่ ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิตกิ รรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับ
ผิดในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอน่ื ที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของศธ. และสป.ศธ. ดําเนินการทางวินัย การ
อุทธรณและรองทุกข การรองเรียนและขอความเปนธรรมของ
ขาราชการและลูกจางในสังกัด สป.ศธ. และสวนราชการที่
เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่
ปรึกษากฎหมายของศธ.

-๘-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ / การมอบหมาย

• พิจารณายกรางปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ
กฎ ขอบังคับ
• จัดทําและรวบรวมสถิติเรื่องคดี
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
จัดตั้งศูนยเครือขายดานกฎหมาย ใน ๔ ภาค ไดแก
เชียงใหม สุโขทัย จันทบุรี และนครราชสีมา และในปงบประมาณ
๒๕๕๒ มีแผนที่จะดําเนินการ ๒ แผน คือ แผนเรงรัด ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และแผนบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการพัฒนากฏหมาย โดยมีกิจกรรมหลัก คือ โครงการพัฒนา
เผยแพรและสงเสริมการบังคับใชกฏหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และโครงการเสริมสรางการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยกรางกฎหมายของ กศน. สช. และ
ก.ค.ศ. เปนหนวยงานระดับกรม ซึ่งจะมี การประชุมเรื่องดังกลาว
เปนระยะๆ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
นางผาณิต ทิพยสุวรรณ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๖ว
นางภัสศรี ศิริประภา เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๖ว
นางสาววรมน เนาวโรจน เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๖ว
ผูจดรายงานการประชุม

