สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายบุรี แกวเล็ก
๔. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๕. นายสุนนั ท เทพศรี
๖. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๗. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๘. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๙. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๐. นางสาวเอมอร ชเยมะ
๑๑. นายสุรชาติ สังขรุง
๑๒. นายกมล รอดคลาย
๑๓. นายเสนาะ สมานหมู
๑๔. นายวัชรินทร จําป
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นางสาววิมลพร พันธุมนตรี
นายดํารง ลิมาภิรักษ
นายคํานาย เดชพล
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๖ และ ๑๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๓
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๕
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
แทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
/๑๙. นายศุภกร...

-๒๑๙. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๐. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๒๑. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๒. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๒๓. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๔. นางสาวรจนา สินที
๒๕. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๖. นางพูลศรี พรหมดนตรี
๒๗. นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม
๒๘. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๙. นายปญญา ทุงคาใน
๓๐. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๑. นายพงศธร พนมสิงห
๓๒. นางจรรยา ชวนานนท
๓๓. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอํานวยการสํานักนิติการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการเขตตรวจราชการประจําเขต กทม.
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูช วยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ปลัดกระทรวงฯ ในฐานะประธานการประชุมไดชี้แจง
เรื่องตางๆ ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
- ที่ประชุมรับทราบ
๑. กระทรวงฯ ไดแตงตั้งให นายประดิษฐ ระสิตานนท
เปนที่ปรึกษาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.
๒. ที่ประชุม ก.พ. ไดอนุมัติตาํ แหนงเลขาธิการ โดยมี - ที่ประชุมรับทราบ
ฐานะเทียบเทาอธิบดีตาม พ.ร.บ. กศน. สําหรับในสวนของ
สช. ใน พ.ร.บ. มิไดกาํ หนดไว จึงตองใหทางฝายกฎหมาย
หารือไปที่กฤษฎีกา

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๓. วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จะมีการประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ
รัฐมนตรีศึกษาในกลุมประเทศเอเชียตะวันเฉียงออกเหนือ
(ซีมีโอ) ซึ่ง ปศธ. จะเดินทางไปพรอมคณะผูแทนไทย
- ที่ประชุมรับทราบ
๔. วันที่ ๑๗-๒๑ มีนาคม จะมีการประชุมสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (อังคถัค) โดย
ปลัดจะนําคณะไป ที่เจนีวา ซึ่งมี นายศุภชัย พานิชภักดิ์
เปนเลขาธิการ
๕. เรื่องโครงการทั้งหมดของกระทรวงฯที่จะตองปรับตัว - ที่ประชุมรับทราบ
ใหสอดคลองกับการทํางานของรัฐบาลชุดใหม และนโยบาย
ของ รมว.ศธ. ดังนี้
๕.๑ การปรับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑๒+๒) ตองเพิ่มกลุมโรงเรียนสาธิตทีต่ กไป ซึ่งในสวน
ของ สช. และ กศน. จะไดปรับเพิ่มดวย
๕.๒ การตีความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บเงินบํารุง
การศึกษาวาเงินสวนใดเก็บไดและเก็บไมได
๕.๓ เรือ่ ง กรอ. ตองทําใหทันกอนเปดเทอมนี้ โดย
มอบ ผตร. (นายอภิชาต จีระวุฒิ) ยกรางเสนอขออนุมัติ
ครม.ใหมีการกูยืมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีสวนของ
กยศ. ตั้งแตป ๕๒ เปนตนไปจะมีการปรับระบบใหม
๕.๔ โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รมว.ศธ. ยืนยันให
ดําเนินการตอไปโดยใชชื่อเดิม และปรับรูปแบบให
เหมาะสม จํานวน ๙๒๕ อําเภอ รวม ๗๖ จังหวัด ซึ่งจะมี
การหักไว ๑ อําเภอ ๑ ทุน สําหรับเด็กอาชีวศึกษาเรียนตอ
ปริญญาตรี รวมถึงเด็ก สช. และ กศน. ดวย โดยมอบ สต.
นัดประชุมและเตรียมขอมูลเสนอ รมว.ศธ. ตอไป
๕.๕ โครงการจัดหาคอมพิวเตอรใหกับนักเรียน การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Real Time มอบ กศน./ศทก.
และศูนยอนิ เตอรเน็ตปลอดภัย รวมกันพิจารณา
๕.๖ งานที่ รมว.ศธ. มอบผานที่ปรึกษาไดแก
๕.๖.๑ การหางานทําระหวางเรียนและงานดีทนี่ อง
ทําได ขอให สนย. ปรับลดงบประมาณลง พรอมขอให
คณะทํางานนัดเขาพบหารือ รมว.ศธ. โดยประสานงานกับ
คณะทํางาน รมว.ศธ.

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๕.๖.๒ กิจกรรมภาคฤดูรอน มอบ สกก. เปน
เจาของเรื่อง
๕.๖.๓ เรื่องความประพฤติของนักเรียน ซึ่งในเดือน
พฤษภาคม ทาง สกก. จะมีการประชุมรวมกับผูปกครอง
สารวัตรนักเรียน
๖. เรื่อง พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียน ซึ่งขณะนี้มีผล
บังคับใชแลวตามกฎหมาย เห็นควรเชิญอาจารยฝาย
ปกครองมารวมประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องแบบ
มอบสํานักนิตกิ าร เปนเจาของเรื่องรวมกับ สกก.
๗. งานสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่องหนังสือสุขภาพของนักเรียน ซึ่ง สกก.
เปนเจาของเรื่อง ซึ่งจะตองจัดทําใหทันเปดภาคเรียน ๑๖
พฤษภาคม นี้ โดย ปศธ. ขอใหมีการปรับในรายละเอียด
บางประการ และในการจัดทําหนังสือขอใหนําตนฉบับมา
ให ปศธ. ดูกอ น
๘. โครงการนําศีลธรรมกลับคืนสูสถานศึกษา
๙. การปรับงานโฆษกของกระทรวงศึกษาธิการ ทีมงาน
คงตองชวยกันมากขึ้นโดยใหภาพการประชาสัมพันธเปน
เชิงบวก
Ó รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) ไดแจงที่
ประชุมทราบ รวม ๒ เรื่องคือ
๑. เรื่องการเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรี ได
มอบหมายใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการแลว
๒. เรื่อง พ.ร.บ. ลูกเสือมีผลบังคับใชแลวขณะนี้อยู
ระหวางการยกรางระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ซึ่ง
บางอยางตองทําประชาพิจารณ
Ó รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) ไดแจงที่ประชุม
ทราบในเรื่อง
๑. การจัดทําหนังสือสุขภาพนักเรียนไดมีการหารือ
รวมกับกระทรวงสาธารณสุขแลวคาดวาสัปดาหหนาคงแลว
เสร็จ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ปศธ. เสนอใหมีการปรับปรุงโครงสรางใหคลาย
กับองคการมหาชนของ ITB

- ที่ประชุมรับทราบ

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒. การเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรีนั้น เห็นควรที่ - สอ. รับที่จะดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป
โดยไดประสานกับโรงเรียนวัดเทพลีลา
จะตองปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองน้ํากระทรวงฯ ที่
มีอยู ซึ่งในชวงที่ผานมาไดขอใหสถานศึกษานําสาร EM มา
ทดลองใชและเห็นควรใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไปดวย

๒.

เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. ไดแจงที่ประชุม
- ปศธ. เสนอใหขอความรวมมือจากสํานักงาน
ทราบเกี่ยวกับนโยบายของทานปลัดฯ ในการพัฒนาคาย
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาชวยออกแบบ
ลูกเสือทั่วประเทศทั้งนี้ไดประสานกับสํานักนโยบายและ
อาคารแบบถอดประกอบไดนาจะดีกวา
ยุทธศาสตรและสํานักงบประมาณ ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๖
เพื่อพัฒนาคายลูกเสือทั่วประเทศ จํานวน ๑๙๒ คาย ทั้งนี้
ในเบื้องตนเห็นควรพัฒนาใน ๓๘ คายกอน
ผลจาการประชุมรวมกันเห็นควรดําเนินการตามลําดับ
ดังนี้
๑. ดําเนินการสํารวจเรื่องเอกสารสิทธิในที่ดนิ ของแต
ละคาย
๒. ใหจดั ทําแผนแมบทของแตละคาย
๓. การจัดทําแผนงบประมาณ ๕ ป
๔. การจัดทําแผนมาตรฐาน
๕. การจัดทําแผนบุคลากร
- ประธานฯ ไดสอบถามเรื่องเงินของสํานักลูกเสือที่มอี ยู
๑๐๐ ลานบาทนั้น เห็นควรนํามาจัดจางผูจ ัดการคาย ๑ คน
และลูกจางคายละ ๒ คน เปนระยะเวลา ๒ ป พรอมนี้ให
พิจารณาลูกจาง จํานวน ๕๑ ราย ที่อยูกับ กศน. วาจะ
นํามาใชไดอยางไร โดยมอบ รอง ปศธ. (นายบุญรัตน
วงศใหญ) ชวยดําเนินการพิจารณาดวย
นอกจากประเด็นดังกลาวแลวยังมีเรื่องการบุกรุก
ที่ดินของคายลูกเสือ ซึ่ง ปศธ. ขอใหดาํ เนินการตาม
กฎหมายตอไป

-๖ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๓. เรื่องอื่นๆ
๓.๑ นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. ไดแจงที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ
ทราบเรื่องตัวชี้วัด PM QA ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ ๑๙๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิต
๓.๒ นายดํารง สิมาภิรกั ษ หน.สร. ไดแจงที่ประชุม - ปศธ. ขอใหเรงรัดติดตามใหทันเวลากอนที่
สกศ. จะแจงยืนยัน
ทราบเกี่ยวกับระบบการตรวจราชการ โดยขอให สตผ.
ศึกษาวิเคราะห และ สกศ. ไดเสนอเรื่องดังกลาวให รมว.ศธ.
พิจารณา จึงขอให สตผ. เรงเสนอความเห็นให รมว.ศธ.
ทราบ
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม ผอ.สตผ. แจงวา
ไดหารือ ผตร. แลวและมอบให สน. พิจารณาโดยขอถอน
เรื่องจากกฤษฎีกา
๓.๓ ปศธ. แจงเรื่องการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดให - ที่ประชุมรับทราบ
สมัครไดตั้งแต ๑ เมษายน ๒๕๕๑ นี้

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายนิรันดร สุขปรีดี
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สป.
จดรายงานการประชุม

