สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นางเบญจพร โพธิ์ปด ชา
๓. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๔. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๕. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๖. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๗. นางปยาภรณ จันทบาล
๘. นายกมล รอดคลาย
๙. นายประเสริฐ งามพันธุ
๑๐. วาที่ ร.ต. อัครพล รองโสภา
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นายมนูญ ดารามิตร
นางอรจิตรา ปราการรัตน
นางสาวมยุรี รัตนมุง
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

๑๕. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๖. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๗. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๑๘. นายอนันต ระงับทุกข
๑๙. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๐. นายศัจธร วัฒนะมงคล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุรี แกวเล็ก)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
แทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
/๒๑. นายบุญจันทร...

-๒–
๒๑. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๒. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๓. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๔. นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
๒๕. นายประสพ กันจู
๒๖. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๒๗. นายพงศธร พนมสิงห
๒๘. นางจรรยา ชวนานนท
๒๙. นายเบญจรงค ศรีเนตร

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบสํานักนิติการ สป.
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. พิจารณาโครงสรางการปรับปรุง พ.ร.บ.การบริหาร
- มอบ สํานักนิติการ สป. ดําเนินการ
ราชการ ที่สํานักนิติการเปนฝายเลขานุการอยู จะมีการขอ
แกไข พรบ. ฉบับนี้ และจะขอปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อ
แบงสวนราชการตาง ๆ
๒. วันที่ ๑๐ มิ.ย ๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. จะมีการพิจารณา
รวมกันระหวางรองนายกรัฐมตรี ๒ ทาน คือ รองนายกรัฐมนตรี
(นายสุรพงษ สืบวงศลี) และรองนายกรัฐมนตรี(นายสมชาย
วงศสวัสดิ์) ประเด็นที่ทานรองนายกทั้งสองทานสนใจก็คอื
จะทําอยางไรใหขาราชการทํางานทีบ่ านเพือ่ ประหยัด
พลังงาน และชวยเหลือในแงเศรษฐกิจ ซึ่งในสวนของ
กคศ. สช. และ กศน. ขอใหเตรียมมาตรการตาง ๆ ที่จะ
เสนอไว และขอใหที่ประชุมชวยกันคิดวาจะทําอยางไร ถึง
จะสามารถดําเนินการได
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงานกลาง - มอบ กศน. ดําเนินการ
สอ.สป. ไดแจงวาไดประสานกับ สอศ. เรือ่ ง Fix It Center
ในสวนของ สป. ก็มีเรื่องของ มาตรการของ กศน. เกี่ยวกับ

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
เรื่องใหอาจารยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเรื่องที่จะ
ลดรายจายของเกษตรกร ใชศูนยการเรียน ของ กศน. เปน
แหลงฝกทักษะ
 ปศธ. กลาววาในสวนของ กคศ. มีบางงานที่
- มอบให กคศ. เสนอในภาพรวมของกระทรวง ๕
สามารถทําทีบ่ า นได เชน งานวิจัย ซึ่งตองสามารถติดตาม
องคกรหลัก ใหใชวิธีเหมือนกระทรวงการคลัง
งานได
คือ ใครทํางานวิจัย ใหไปทําที่บานไดบางวัน
โดยมีระบบการรายงานผล

๒.

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่องผลการดําเนินงานของสํานักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม ผอ.สตผ. ไดรายงาน
ถึงผลการดําเนินงานของสํานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
(๑) สรุปผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการ งวดที่ ๑ - ปศธ. ใหขอเสนอแนะวา สวนนี้เปนผลการตรวจ
ราชการงวดที่ ๑ ควรนําเสนอนโยบายใหม
ป ๒๕๕๑ กรณีปกติ ๖ นโยบาย ไดแก
๑. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู สราง
ความตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย
พัฒนาคนไทยโดยใชคณ
ุ ธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการ
เรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และ สถาบันการศึกษา
๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกวางขวางทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายและขยายโอกาส
การศึกษาทุกระดับ/ประเภท
๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรการศึกษาทุกระดับ
๔. การกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชนและ
ทองถิ่น
๖. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
สาระสําคัญการสรุปผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
งวดที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๑ ของแตละนโยบาย ประกอบดวย

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- ปศธ. ใหขอเสนอแนะวา สวนนี้เปนผลการตรวจ
๑. ผลการดําเนินงาน โดยภาพรวม พบวา การดําเนินการ
แตละนโยบายมีการกําหนดแผน การกําหนดเปาหมาย และ ราชการงวดที่ ๑ ควรนําเสนอนโยบายใหม
มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อนําผลการประชุมไปพัฒนา
- ปศธ.เสนอขอใหมีตัวเลข Support อยางเพียงพอ
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาแตละนโยบาย
การรายงานตองทําทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
๒. ผลสําเร็จของงาน สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ปริมาณ อยากใหเห็นสภาพปญหา งบประมาณ
กระทรวง และจังหวัด แตการดําเนินงานโดยทั่วไปยังไมได
ไมเพียงพอตองบอกเปนตัวเลข
บูรณาการและนําไปใชใหเกิดรูปธรรมทางการบริหารที่
ชัดเจน สําหรับในเรื่องงบประมาณไดใชจา ยอยางคุมคา
โดยไดดาํ เนินการตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมี
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๓. ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
ปจจัยภายใน
- งบประมาณไมเพียงพอ
- ขาดแคลนครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ครูบางสวนขาดความรูและทักษะในการจัด
การศึกษาใหผเู รียน
ปจจัยภายนอก
- หนวยงานตันสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอกับความตองการ
- ปศธ. แจงวาขณะนี้ สพฐ ไดจดั สรรงบประมาณ
- กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรอัตรากําลังให
ใหแลว แยกเปนงบประถม มัธยม ตามขนาด
พอเพียงและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ
ผูปฏิบตั ิงานใหมีความทั่วถึงและตอเนื่อง รวมถึงการ
ฝากถึง ผตร. ใหมีการรายงานดวย
จัดสวัสดิการและคาตอบแทนครู เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจ
๔. ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. หนวยงานตนสังกัดควรใหการสนับสนุนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการ
๒. สรางและนํานวัตกรรมใหม ๆ มาสงเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอนทดแทนครูที่ขาดแคลนใหเพียงพอ
และพัฒนาบุคลากร ครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจ ใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๓. ควรใหสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน
ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา และประสานขอความรวมมือทุก
หนวยงานที่เกีย่ วของในการใหบริการการศึกษาแก
ประชาชนอยางทั่วถึง
๔. กระทรวงศึกษาธิการควรทําความตกลงกับกระทรวง
ตางๆ ที่มคี วามเกี่ยวโยงกับนโยบาย และมีความสอดคลอง
กันเพื่อบูรณาการกันใหมากขึ้น
๕. ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายที่ประชาชนไดรับประโยชน
หนวยรับตรวจ มีการดําเนินการบริหารจัดการ และ จัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิน่ รวมถึงการ
วางแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงใหสามารถปฏิบัติงานได
จริงและครอบคลุม เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตอไป
๖. สรุปผลการดําเนินตามนโยบาย
- ปศธ. ใหขอเสนอแนะ การรายงานผลการตรวจ
การดําเนินงานตามนโยบายทั้ง ๖ ประเด็น เปนการจัด ราชการตอคณะกรรมการติดตาม ฯ ขอให
การศึกษาและสงเสริมใหประชาชนมีความรู มีคุณภาพ
รายงานแบบเจาะเปนเขตตรวจ ขอมูลขอใหเห็น
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไดระดับหนึ่งซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ภาพความเปลี่ยนแปลงไดชัด
ไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนือ่ ง
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ ๑ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ มี ๒ นโยบาย ไดแก
๑. โครงการคุณธรรมนําความรู
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
๑. ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน/สถานศึกษา ไดบูรณาการโครงการ
คุณธรรมนําความรู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกลงในแผนการสอนทุกรายวิชา ใชหลักคุณธรรม
พื้นฐาน ๘ ประการ เขามาเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ
ผูเรียน สวนโรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และมีแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก รองรับตาม
ยุทธศาสตรหลักของ สพท.

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒. ผลสําเร็จของงาน
โดยภาพรวม พบวา การดําเนินการในชวง ๔ เดือนแรก
ของปงบประมาณ ๒๕๕๑ สวนใหญอยูในระหวางการทํา
แผนงาน โครงการ แตยังขาดความชัดเจนในจํานวน
กลุมเปาหมาย และความชัดเจนของงบประมาณที่จะไดรบั
การจัดสรรจากสวนกลาง
๓. ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
ความไมชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณ และความ
ลาชาในการโอนเงินงบประมาณ รวมถึงความไมมั่นใจใน
ความตอเนื่องระดับนโยบาย
๔. ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอกับความตองการและสรางความมั่นใจในระดับ
นโยบายที่ชัดเจน
๒. ควรมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่เปนการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับผูบริหารและคณะครู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น
๓. เรงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาการการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น
๕. ผลสัมฤทธิข์ องนโยบายทีป่ ระชาชนไดรบั ประโยชน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีกิจกรรมการดําเนินงานที่
ชัดเจน มีแผนงานโครงการรองรับสอดคลองกับแผนของ
กระทรวง
๖. สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- ปศธ. ใหขอเสนอ การนําเสนอนาจะทํา
สวนใหญอยูในระหวางการทําแผนงาน โครงการ
เปรียบเทียบ ระหวางนโยบายเกากับนโยบายใหม
จัดเตรียมประชุมชี้แจง กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน แต ซึ่งนโยบายใหมบางนโยบาย เปน Sub Set ของ
ยังขาดความชัดเจนในจํานวนกลุมเปาหมาย และความ
นโยบายเดิม
ชัดเจนของงบประมาณที่จะไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายการตรวจราชการ
งวดที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๗
นโยบาย ไดแก
๑. การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๑๔ ป
๒. โครงการเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
๓. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
๔. โครงการ Fix It - Center
๕. การจัดการอาชีวศึกษา
๖. การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
๗. คุณภาพการจัดการศึกษาอุดมศึกษา
(๒) การวางแผนจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป
๒๕๕๒ ผลการดําเนินงานเสร็จแลวเมื่อเดือนมกราคม
๒๕๕๑ ซึ่ง สตผ.สป. และ สตร.ข. ๑ – ๑๒ และ กทม.
ประชุมปรึกษาหารือพิจารณางานโครงการตามภารกิจที่
จําเปนตองบูรณาการและดําเนินการรวมกัน
(๓) การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษาสงผลการคัดเลือกให
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาตัดสิน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๕๑ พรอมดําเนินการนําเสนอผลการตัดสิน ฯ ตอ
กระทรวงแลว
(๔) การจัดทําโครงการประเมินผลองคกรดวยตนเองตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สตผ.
ไดรับความชวยเหลือจาก สคบศ. สงวิทยากรมาอบรมให
ขาราชการใน สตผ. และ สํานักผูต รวจประจําเขตตรวจ ละ
๒ คน มารวมประชุม ในสวนของ สตผ.ไดมีการประเมิน
ตนเองรอบแรกไปแลว ไดเผยแพรเอกสารใหกับองคกร
หลักตาง ๆ จะมีการประเมินในรอบ ๒ เดือน ก.ค. นี้

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ปศธ. ใหขอเสนอแนะวา งบประมาณป ๕๒
นาจะทําเปน ๓ packet คือ
๑. เรื่องบูรณาการรวมแบบสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อประเมินภาพรวมของประเทศไทยตามที่
สํานักนายกฯ เปนเจาภาพ
๒. การตรวจราชการดูนโยบายทั้งหมดของรัฐบาล
๓. ปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาในป ๒๕๕๒

- ปศธ. เสนอแนะขอให แจง จํานวนนักเรียน และ
สถานศึกษาในสังกัด สป. เพื่อจะไดจัดทํา wab
เผยแพรตอไป
- ผอ.สตผ.ไดชี้แจงวาจะมีการประชุมสัมมนา โดย
เชิญองคกรหลักมาทําการปรับเครื่องมือการ
ประเมินใหม และขณะนี้กําลังจัดพิมพเกียรติบัตร
เพื่อมอบใหสํานักอํานวยการดําเนินการตอไป
- จะทําการอบรมใหกับสํานักผูตรวจทุกเขตตรวจ
โดย สคบศ. สงวิทยากรไปอบรม และให
งบประมาณสนับสนุน

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
(๕) จัดทําโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ป
๒๕๕๑ ไดดําเนินการแตงตั้งและประชุมคณะทํางานเพื่อ
พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จ พรอมกับจัดทําเครื่องมือและ
คูมือการติดตามประเมินผลสถานศึกษาแบบอยาง ฯ เสนอ
ผูเชี่ยวชาญ
(๖) จัดทําโครงการสงเสริมรักการอาน ประจําป ๒๕๕๑
ผลการดําเนินงาน
๑. จัดมหกรรมรักการอาน ภายใตความขวัญ “ รักอาน
รักเรียนรูตลอดชีวิต “ ระหวางวันที่ ๔-๘ ก.ย. ๕๑ ณ ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๒. กําหนดรูปแบบการจัดงาน ๔ ประเภท ๑)กิจกรรม/
นิทรรศการ ๒)การประชุมสัมมนาวิชาการ ๓) จําหนาย
หนังสือ/สื่อการเรียนรู ๔) เวทีกากรแสดง ทักษะการอาน
การเขียน การพูดและแสดงผลงานเดน การอานและการ
เรียนรู
ทปษ. (นายกมล รอดคลาย) ไดชี้แจงถึงการ
เตรียมการเรื่องมหกรรมรักการอาน ไดมกี ารประชุมองคกร
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ปนไี้ ดรบั ความรวมมือจาก
ภาคเอกชนดีมาก ไดมีการประชุมยอยชุดหนึ่งโดย ปศธ.
เปนประธาน เนนวัตถุประสงคเกี่ยวกับโครงการมหกรรม
รักการอาน ๔ ประการ
๑. เทิดพระเกียรติกัลยาณมิตราจารย
๒. สงเสริมพัฒนาหองสมุดแหลงเรียนรู
๓. สรางสรรสงเสริมนิสัยรักการอาน
๔. สรางแรงบันดาลใจในการรักการอาน
และมีการประชุมโดย รมว.ศธ. เปนประธาน ในการนี้ได
มอบให รมช.ศธ. (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) เปน
ประธานการดําเนินการ และเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะ
ไดรับทราบ Threme ของการจัดงาน นิทรรศการจะ
แบงเปน ๔ Threme ๑๒ เมือง มีการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ มีการจําหนายหนังสือ มีการเรียน มีเวทีการแสดง
แขงขันฝกทักษะการเรียนการอานรายละเอียดทั้งหมด

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ปศธ. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอมูลใหสอดรับกับนโยบายใหม
๒. ใหมีความเชื่อมโยงจากนโยบายเกามาสู
นโยบายใหม วิธีนาํ เสนอนาจะมี ๒ version
๓. มอบ สกพ. นําผลงานของโรงเรียนที่เดนดาน
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น Web โดยใหจดั ทํา
หนังสือ ไดแก
๑๐ เลม เด็กอนุบาลควรอาน
๑๐ เลม สุดยอดสําหรับเด็กประถม
๑๐ เลม สุดยอดสําหรับเด็กมัธยม
๑๐ เลม สุดยอดสําหรับเด็กอาชีวะ เปนตน
๔. จัดกิจกรรมการประกวดหนังสือที่คนจะ
อานประจําป ปงบประมาณ ๒๕๕๒ จะไดรบั
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น และควรมีกิจกรรมตอ
ยอดจากโครงการรักการอาน

-๙ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
สตผ. ไดลง Web ไวแลว และจะมีหองฉายวีดีทัศน ตลอดเวลา
อีก ๑ หอง

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ เรื่องรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ป
พ.ศ. ๒๕๕๑ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑)
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ.สป. ไดรายงาน ดังนี้
เปาหมายการเบิกจายเงินประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
รายจายลงทุนปนี้ รอยละ ๗๔
การเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๑ สิ้นสุด
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ผลการเบิกจายไปแลวของ
หนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คิดเปน
รอยละ ไดดังนี้ ของ สป. (เดิม) รอยละ ๕๙.๕๐ กศน.
รอยละ ๕๒.๐๐ กคศ รอยละ ๔๕.๐๗ และ สช. รอยละ
๔๕.๗๑ รวมเบิกจาย รอยละ ๕๐.๖๒ ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนดไวรอยละ ๖๒.๑๖
- ปศธ. ใหเรงรัดการใชเงิน
สรุปผลการเบิกจายภาพรวมทุกงบรายจาย
- ผตร.(นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย) ใหขอสังเกต
เบิกจายตั้งแตรอยละ ๖๒.๑๖ ขึ้นไป จํานวน ๗ หนวย
วา ของ สช. ปกติไดงบเปนหมื่นลาน ขอให สอ.
- ไดแก สคบศ. (๘๔.๒๓) สกก. (๗๕.๖๓) สต.
(๗๔.๐๘) เขตตรวจราชการ กทม. (๗๒.๘๘) สตผ. ตรวจสอบตัวเลขดวย
(๗๑.๘๑) สอ.(๖๗.๑๐) และ ตสน.ศธ. (๖๖.๙๕)
- เบิกจายต่ํากวารอยละ ๖๒.๑๖ ลงมาจํานวน ๑๒
หนวยงานไดแก สนย. (๕๗.๙๘) สร (๕๗.๘๐)
ตสน.สป. (๕๗.๓๐) ๑๒ เขตตรวจราชการ
(๕๕.๕๒) กพร. (๕๓.๗๒) กศน. (๕๒.๑๑) สน.
(๔๕.๘๖) และ สช. (๔๕.๗๑)
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ.ใหขอเสนอแนะวา
การเปลี่ยนแปลงงบเปนงบลงทุน กรุณาเบิกจายภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

- ๑๐ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ปญหา/อุปสรรค ที่พบ
- จะอยูระหวางดําเนินการตามแผน
- จะอยูระหวางตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย
- จะอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
- จะอยูระหวางสงมอง/ตรวจรับเงิน
- จะอยูระหวางเบิกจายเงินตามงวดงาน
- จะอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง

การดําเนินการ/การมอบหมาย

นางจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต. ไดชี้แจงถึงงบ - ปศธ. รับทราบ และเสนอแนะตอที่ประชุมวา
ของสํานักความสัมพันธตา งประเทศ หมวดรายจายอืน่ เพื่อ ขอใหรีบดําเนินการเบิกเงินที่เหลือใหทันเวลา
และถาหนวยงานใด ไมประสงคจะใชเงิน ขอให
เปนคาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ มียอดที่
แจงไปที่ สต.
เหลืออยูของสํานักตาง ๆ ดังนี้
สนย.
เหลือ
๓๒๕,๗๐๐
บาท
กคศ.
เหลือ
๖๐๐,๐๐๐
บาท
ลูกเสือ
เหลือ
๑๒๐,๐๐๐
บาท
เหลือ
๒๔๕,๘๐๐
บาท
สตผ.
สคบศ.
เหลือ
๒๙๐,๐๐๐
บาท
สช.
เหลือ
๒๖๐,๑๗๓.๓๐ บาท
กศน.
เหลือ
๕๐๒,๖๖๐
บาท
สกศ.
เหลือ
๓๑๔,๑๖๓.๑๙ บาท
ศทก.
เหลือ
๑๒๖,๒๐๐
บาท
๓.

เรื่องอื่น ๆ
- เรื่อง ศ.นพ.บุญสม มารติน ถึงแกอนิจกรรม
- ที่ประชุมรับทราบ
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กก.สอ.สป. แจง
วาไดรับแจงจากครอบครัว (ศ.นพ.บุญสม มารตนิ ) วา
ศ.นพ.บุญสม มารตนิ อดีต รมว.ศธ. ไดถึงแกอนิจกรรม
วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๑ และ รมว.ศธ. ไดกาํ หนดวันเปน
เจาภาพสวดภาวนาอุทิศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๑
เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดเซนตหลุยส ศาลาหลุยสมาลี ถนน
สาทรใต เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และในวันที่ ๑๔ มิ.ย.
๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีมิสซา เวลา ๑๐.๐๐ น.
นําศพไปสุสานสันติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.

นางปยาภรณ จันทบาล
นางนงลักษณ บุญกอ
สํานักตรวจราชการและติตามประเมินผล
จดรายงานการประชุม

