รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชินภัทร ภูมิรัตน
นางศรีวกิ าร เมฆธวัชชัยกุล
นายนิวตั ร นาคะเวช
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ

๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๖. นายพันธุศักดิ์ โรจนากาศ
๗. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๘. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๙. นางสาวนันทิชา บุญสุวรรณ
๑๐. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๑. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย
๑๒. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๓. นายวัชรินทร จําป
๑๔. นางสุจิตรา ดารามิตร
๑๕. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๑๖. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๗. นายปราณีต ศรีศักดา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
/ ๑๘. นายศุภกร ...

-๒๑๘. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๙. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๐. นายนิคม รุงเจริญ
๒๑. นางรัตนกมณ รัตนเศรษฐกุล
๒๒. นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
๒๓. นายเกรียงศักดิ์ สิทธิเสน
๒๔. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๕. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๒๖. นางกชกร เทศพิทักษ
๒๗. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๘. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๒๙. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๐. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๑. นายพงศธร พนมสิงห
๓๒. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๓. นางจรรยา ชวนานนท
๓๔. วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม

ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี ศธ.
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
แทนหัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
๓.๑ การถวายพระพรในระบบ Life Long Learning (3L) (องคการคาของ สกสค.)
 ปศธ. โครงการจัดทํามัลติมิเดีย การรวมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ แบบ Life Long Leaning (3L) เปน
version ๓ มิติ เปนภาพเสมือนจริง เสมือนเดินทางไปในสถานที่จริง โดย สกสค. ไดใชสื่อดังกลาวทํา animation
/การถวาย...

-๓–
การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามลําดับขั้นตอนที่ถกู ตอง ในเบือ้ งตนเปนขาราชการในสังกัด
สป. แลวคอยขยายเปนหนวยงานอื่นตลอดจนประชาชนทั่วไป ผูใชงานอยูที่ไหนก็ไดสามารถลงทะเบียนเพื่อ
ลงนามถวายพระพร โดยผานระบบ Internet ในระบบจะมีสถิติในการเขารวมถวายพระพร พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระราชดําริในแตละเรื่อง
- ผูแทนองคการคา ไดรายงาน โลกเสมือนที่ทํางานบน Internet โดยศูนยทวีปญ
 ญา การถวายพระพร
มีทาน ปศธ.ไดเปนพรีเซ็นเตอร จะเขามาถวายพระพรไดครั้งละ ๑ คน เมื่อจุดเทียนชัยก็จะมีเสียงเพลงประกอบ
- ปศธ. สื่อมัลติมีเดียชวยในการจัดการศึกษาที่ทันสมัย ลดขีดจํากัด และลดการเดินทาง
- รูปแบบของศูนยการเรียนรู โลกเสมือนจริงเด็กสามารถเขาไปชมศูนยวิทยาศาสตร สามารถเรียนรู
และทดลองไดจริง ในโลกเสมือนจริงสามารถเรียนรูไดโดยไมตองเดินทาง ทุกคนสามารถเขามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู สามารถถาม-ตอบ ในโลกเสมือนจริงได ทุกๆ เรือ่ ง
ขอเสนอแนะ
- ปศธ. เราสามารถเขาระบบไดและทองโลกเสมือนจริงได ทุกกลุมสาระที่นํามาใชและเรื่องการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เปนซอฟแวรที่ทันสมัยมากที่สดุ ในขณะนี้ เปนการเกาะติดในเรือ่ ง ICT และฝากให กศน.
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ และจะชวยศูนยวิทยาศาสตรใหมีผูเขาชมมากขึ้น โดยไมจําเปนตองเดินทางมา
เปนการเปดมิติใหมแหงการเรียนรู
- การพัฒนาสือ่ พัฒนาการศึกษา ตองทําเปนสิ่งเราใจ มีแรงจูงใจ ถานํามาใชในวงการศึกษา ควรกระตุนให
เกิดการอยากรู อยากเห็น กระตุนใหเกิดการติดตาม
- ปศธ. ขอใหพัฒนาตอไป ขอใหผูจัดทําและสํานักงานปลัดกระทรวง จัดทําใหถูกตอง และเปดให
สํานักงานปลัดกอน ควบคุมใหเหมาะสมและขยายไปสูป ระชาชนตอไป มอบ สอ. รับไปดําเนินการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ การนําเสนอแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กศน.)
¾ ผูแทน กศน. (นายวัชรินทร จําป) รายงานวา วิสัยทัศน : คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่
มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเทาเทียมกันเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และไดมีนโยบายและจุดเนน ๘ ขอ
๕ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ ๔๖,๔๖๘,๙๐๐ บาท
แผนงานที่ ๒ การเสริมสรางรายไดพฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงสังคม งบประมาณ
๓,๓๙๔,๒๔๑,๑๐๐ บาท
แผนงานที่ ๓ การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ใน ๒ ผลผลิต ไดแก
๑) ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ งบประมาณ ๓,๓๗๓,๔๐๔,๕๐๐ บาท
๒) ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย งบประมาณ ๖๑๕,๙๐๒,๗๐๐ บาท
แผนงานที่ ๔ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย (SP2)
๑,๓๓๙,๕๓๐,๐๐๐ บาท
/แผนงานที่๕...

-๔แผนงานที่ ๕ การลงทุ น เพื่ อ ยกระดั บ รายได แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ในระดั บ ชุ ม ชนและพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต (SP2) งบประมาณ ๓๖,๔๕๓,๔๐๐ บาท
ขอเสนอแนะ
๑. กศน. มีภารกิจหลักในการขจัดความไมรูหนังสือ และสงเสริมการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพมาตรฐาน
๒. การเรียนรูชุมชนเปนเอกลักษณและจุดแข็ง ของ กศน. และใหมีสโลแกนวา “การเรียนรูชุมชน คือ
ผลิตผลของ กศน.”
๓. โครงการพิเศษสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนสิ่ง
ที่ กศน. ทําไดดีอยูแลว
๔. วิทยุเพื่อการศึกษา ขอใหรักษาจุดยืน เอกลักษณของ กศน. ไว และใชตัวอยางจากตางประเทศ
เขามาเปนแนวทางดําเนินงาน
๕. สื่อมัลติมีเดีย ให กศน. ใชเปนเครื่องมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และการศึกษาตลอดชีวิต
๖. สงเสริมการรักการอาน ใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เนนใหมองเปาหมายคือประชาชนทั้งหมด
๗. กศน. ตําบล ไมควรเนนโครงสรางการบริหารแบบราชการ ใหมุงวัตถุประสงคเพื่อบริการ
ประชาชนในระดับรากหญา
๘. อาสาสมัครที่จะมาทํางานกับ กศน. ใหเนนจิตอาสา และเนนการทํางานเพื่อเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
มากกวาการจาง และการจัด กศน. ในตางประเทศจัดไดดีอยูแลว
๙. การจัดทําแผน กศน. ตองกําหนดเปาหมายคือประชาชนทั้งหมด
๑๐. แผนการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ขอใหเก็บตกคนที่ยังไม
จบการศึกษาภาคบังคับ/ขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของ รมว.ศธ. และควรวิเคราะหปญหาบานเมืองมาเปนโจทย
เพื่อ กศน. จะไดทํางานเชิงรุก
(ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๒ )
มิติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. มอบ กศน. รับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการแกไข
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ศทก.)
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รายงานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวิสัยทัศนของ ศทก. ซึ่ง
ปศธ. ไดเห็นชอบกับวิสัยทัศน “เปนหนวยงานในการพัฒนาและการใหบริการ ICT เพื่อการศึกษาที่เปนเลิศ”
ศทก. ไดเสนอพันธกิจ ๖ ประการ ยุทธศาสตร ๖ ประการ และแผนงาน ๖ แผน ดังนี้
แผนงาน
๑. แผนงานนโยบายและแผน ประกอบดวย ๖ โครงการ
๒. แผนงานพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ คลังขอมูลและดัชนีทางการศึกษา ประกอบดวย ๗ โครงการ
๓. แผนงานพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการเรี ย นรู
ประกอบดวย ๕ โครงการ
/๔. แผนงาน…

-๕๔. แผนงานพัฒนาระบบเครือขาย ประกอบดวย ๓ โครงการ
๕. แผนงานพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ๒ โครงการ
๖. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประกอบดวย ๖ โครงการ
ขอเสนอแนะ
๑. การจัดทําแผนแมบท ตองเปนรูปธรรม สามารถนําไปสูการปฏิบัติได ตองตีโจทยใหชัดเจน และมี
เปาหมายในการจัดทําแผนแมบท
๒. จากนโยบาย e-Learning ในฐานะที่เปนฝายปฏิบัติก็ตองเปนไปตามนโยบายแตตองมุงใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๓. โครงการเสริมสรางศักยภาพการใช ICT สป. (PSO Gets Connected in ICT) ตามแผนงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อมุงเนนการ
เชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานใน สป. ในลักษณะศูนยปฏิบัติการของกระทรวง โดย ศทก. ตองทําหนาที่
จัดวางระบบเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงแบบ Gets Connected และกําหนดโครงสรางของขอมูลโดยนํานโยบาย
ของกระทรวงมาแปลงเปนแผนปฏิบัติการ การติดตามผลตามตัวชี้วัดการดําเนินการตามนโยบาย รวมถึงการ
รวบรวมข อมู ล เพื่ อ ใช ใ นการประชุ ม ตามวาระตา งๆ ในการประชุม องคกรหลั ก เพื่อใชเป น ขอ มูลในการ
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งจะทําใหงานของ สป. เปนกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปได
๔. ใหพิจารณาการปรับปรุงระบบ ICT ในหอง MOC ใหเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทุกเรื่องที่
เกี่ยวของ โดยใหมีเครื่องมือในการชวยตัดสินใจ เชน ระบบ DSS (Decision Support System) หรือระบบอื่น
ที่จะชวยในการกลั่นกรองขอมูล ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
(ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๓ )
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. มอบ ศทก. รับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการแกไข
๓.๔ เรื่อง การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สบย. กทม.)
¾ ผอ. สบย. กทม. (นางนิ ต ย โรจน รั ต นวาณิ ช ย ) รายงานเรื่ อ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาเทพมหานคร
วิสัยทัศน : สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร บูรณาการการศึกษาและสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณภาพ
สูมาตรฐานสากลและมีการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๗ โครงการ ประกอบดวย โครงการ
พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การ
สนับสนุนการตรวจราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม,
การพัฒนารูปแบบเครือขายการบริหารการศึกษา, การบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษา/กลุมจังหวัด,
การติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
/จัดกระบวน…

-๖จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน
๑,๒๐๓,๑๐๐ บาท (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๔)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่อง การใชจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอ.)
¾ ผอ. สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานเรื่องการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) กศน., ก.ค.ศ., และ สช. สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณของ สป.
ป ๒๕๕๑ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)
ป ๒๕๕๒ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
รอยละ
รอยละ
๑. ภาพรวมของทุกงบรายจาย
๙๔.๖๘ ๑. ภาพรวมของทุกงบรายจาย
๙๖.๐๖
(เปาหมายรอยละ ๙๔.๐)
(เปาหมายรอยละ ๙๔.๐)
๒. ภาพรวมรายจายลงทุน
๖๔.๒๓ ๒. ภาพรวมรายจายลงทุน
๔๔.๐๓
(เปาหมายรอยละ ๗๔.๐๐)
(เปาหมายรอยละ ๗๔.๐๐)
ปญหาและอุปสรรค
๑. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปลายป ทําใหไมสามารถกอหนี้ผกู พันไดทันภายในปงบประมาณ
๒. อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
๓. ผูรับจางไมสามารถสงงานตามงวดงานที่กําหนด
(ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๕ )
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
นางสาวสุภินทรา นรสิงห
วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

