สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายบุรี แกวเล็ก
๔. นายชอบ ลีซอ
๕. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๖. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๗. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๘. นางปยาภรณ จันทบาล
๙. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๐. นายกมล รอดคลาย
๑๑. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๑๒. นายประเสริฐ งามพันธุ
๑๓. นายสํารวม พฤกษเสถียร
๑๔. วาที่ ร.ต.อัครพล รองโสภา
๑๕. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๖. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๗. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๘. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๑๙. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๒๐. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๑. นางสาวหรรษา ทับสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๓
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
/๒๒. นายทองพูล...

-๒๒๒. นายทองพูล จันทบูรณ
๒๓. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๔. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๕. นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม
๒๖. นางนันทา อนะมาน
๒๗. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๘. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๒๙. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๐. นายพงศธร พนมสิงห
๓๑. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๒. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอํานวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
ที่จะนําเสนอ รมว.ศธ/ รมช.ศธ.
๑.๑ เรื่อง กองทุน กยศ./กรอ.

๑.๒ เรื่อง “๑ อําเภอ ๑ ทุน”

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- มอบให ผตร. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) จัดทํารายละเอียด
และเตรียมการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ ก.พ.๕๑
ซึ่ง รมว.ศธ.เปนประธานการประชุม
- มอบ สต. จัดทํารายละเอียดขอมูลผลการดําเนินงาน
ที่ผา นมาโดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงขอดี ขอเสีย ปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน และใหเสนอแนวทาง
วิธีการในการดําเนินงาน (หากจะดําเนินการตอไป)
วาจะตองเตรียมการในเรื่องตาง ๆ เชน งบประมาณ
วิธีการ และแผนการดําเนินงาน (ปฏิทินงาน) อยางไร

-๓-

ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๑.๓ เรื่อง การแกไขปญหาหนี้สินครูและการฟนฟู
องคการคาของ สกสค.

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- มอบ สกสค. จัดทําเอกสารผลการดําเนินงาน
แกไขปญหาและอุปสรรคที่พบ แนวทางการ
แกปญหาหนี้สินครูรายงานตอ รวม.ศธ. และ
จัดแผนการดําเนินงานฟนฟูองคการคาของ
สกสค. โดยของบสนับสนุนเพื่อแกปญ
 หา
ขาดสภาพคลองทางการเงินเพื่อเสนอของบ
จาก ครม.

๑.๔ เรื่อง เงินสมทบกองทุนสงเคราะหในสวนที่รัฐ
คางชําระ ๘๐๐ ลานบาท

- มอบ สช. เตรียมการของบกลาง และเตรียม
ขอมูลงบประมาณในสวนที่รัฐตองสมทบ สําหรับ
เงินอุดหนุนครู โรงเรียนเอกชนนอกระบบและ
บุคลากรทางการศึกษา เตรียมสําหรับประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ ดวย

๑.๕ เรื่อง การประชุมองคกรหลัก และการประชุม
กระทรวงศึกษาธิการ

๑. มอบ สร. ขอทราบนโยบายจาก รมว.ศธ. วาจะ
มีการดําเนินการตอไป อยางไร
๒. มอบ สนย. เตรียมขอมูลชี้แจงงบประมาณ
ตอ รมว.ศธ.

๑.๖ การถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระพี่นางเธอฯ
รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) รายงานวาไดมีการ
ประชุม ๒ ครั้งแลว ในวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๑ จะเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ และผูใ กลชิดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ
และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุม คาดวาคงจะ
ไดขอยุติ

- มอบ รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก)

๑.๗ มหกรรมนักอาน
ขอใหเรงประสานจองสถานที่จดั งาน อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ไวกอน โดยใหหนวยงานในสังกัดรวมกัน
ดําเนินการและเรียนเชิญหนวยงานภายนอก/เอกชน
รวมดวย

- มอบใหทปี่ รึกษา สป. (นายกมล รอดคลาย)
เรงประสานติดตอขอจองสถานที่จดั งาน
ในวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๑

-๔ลําดับ
ที่

๒.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๑.๘ การประชาสัมพันธเสริมสรางภาพลักษณผลงาน
- ที่ประชุมรับทราบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สป.
การตั้งทีมงานโฆษกกระทรวงฯ ใหกลุมสารนิเทศ สอ.
จัดทํารายงาน เอกสารวา สป. ไดมีการดําเนินการในเรื่องนี้
อยางไร มีสื่ออะไรบาง ผานชองทางไหน และทีมงานโฆษก
กระทรวงเดิมมีใคร เทาไร และมอบให สร. นําเรียนหารือ
รมว.ศธ.
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- มอบ รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) และ สกพ
๒.๑ การดําเนินงานตามแนวพระราชดํารัสของ
ตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการรวมกับกระทรวง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สกก.)
สาธารณสุขออกมาตรการ แนวปฏิบตั ิ โดยให
๒.๑.๑ การสนองพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่องโรคติดตอในโรงเรียน ใหเรงดําเนินการ สช. เขามารวมเปนคณะทํางานดวย
ออกมาตรการ และแนวปฏิบัติ
๒.๑.๒ การสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่องการพัฒนายุวกาชาด ๖ ดาน มอบให
ผตร. (นายชอบ ลีชอ) ทปษ.สป. (นายกมล รอดคลอย)
เปนที่ปรึกษา และรีบประชุมกับ สกก. โดยเชิญผูที่เกี่ยวของ
ทั้งจากองคกร/หนวยงานอืน่ และ กศน. มาประชุมระดม
สมอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจนและสามารถ
เห็นผลได โดยใหจดั ทําแนวปฏิบตั ิ คูมอื การจัดทํากิจกรรม
มาตรการ ฯลฯ เกี่ยวกับยุวกาชาด กิจกรรมที่ดําเนินการใน
ปจจุบนั และคนควาความรู แนวทางการดําเนินงาน วิธกี าร
จัดกิจกรรมตาง ๆ จากองคกรอื่น เชน จาก สสส.
(เยาวชนไทยใจอาสา) จากคริสตจักร (วันวาเลนไทน)
สช. (คูมือเลี้ยงเด็ก) ใชประกอบดวย
๒.๑.๓ การสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เรื่องการจัดทัศนศึกษาทีป่ ลอดภัย สนุก
และไดความรู
มอบ สกก. ดําเนินการทบทวนระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวย การพานักเรียน นักศึกษาออกนอก
สถานศึกษา และจัดทําแนวปฏิบัติเผยแพรโดยดวน และ

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ให กศน. จัดทําเอกสารแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยของ
อําเภอเผยแพร เพื่อใหนักเรียน ครูใชสําหรับเปนขอมูล
ในการไปทัศนศึกษาดวย มอบให ทปษ.สป. (นายกมล
รอดคลาย) เปนที่ปรึกษา โดยศึกษาแนวทางการจัดทํา
จากเอกสารทีไ่ ดเคยมีการจัดทําไวแลวในเรื่อง “เที่ยวทั่วไป
เรียนรู” ดวย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ เรื่อง ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ “ดานกฎหมาย” - มอบ สน. และ กพร. เสนอปรับ กคศ. กศน.
และ สช. ใหเปนนิติบุคคล (เปนกรม) โดยให
(สน.)
สงหนังสือสอบถามไปยังองคกรหลักทุกแหงวา
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน. รายงานวา
จะปรับโครงสรางแตละองคกรหรือไม อยางไร
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ดานกฎหมาย ที่ตอง
ดําเนินการ มีดังนี้
๑. ภารกิจที่รัฐ/ฝายบริหารตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๔๙,
๕๐, ๕๒, ๕๔, ๘๐(๑), ๘๐(๓), ๘๐(๔), ๘๐(๕), ๘๐(๖),
๓๐๓(๑), ๓๐๓(๒)
๒. แผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน
๔๘ ฉบับ
- กฎหมายที่ขอบรรจุในแผนพัฒนาฯ ป ๒๕๕๑
จํานวน ๒๐ ฉบับ
๓. ผลการดําเนินการดานกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
- ปรับปรุงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ๑๘ ฉบับ
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ๖ ฉบับ
- รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ ฉบับ
- คางพิจารณาอยูที่สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ๑ ฉบับ

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) ใหขอคิดเห็นวา - ที่ประชุมรับทราบ
การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแยกไดเปน ๒ ประเด็น คือ
๑) ตามกฎหมายกําหนด
๒) ตามภารกิจของกระทรวง
ซึ่งจะตองปรับใหสอดคลองกัน
นายดํารง ลิมาภิรักษ หน.สร. แจงขอมูลเพิ่มเติมวา
รัฐบาลกําหนดแถลงนโยบายวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๑ และมอบ
นโยบายใหกับหัวหนาสวนราชการในวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๑
หรือ วันที่ ๓ มี.ค.๕๑
๒.๓ เรื่อง การดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ ๑. มอบ สช. ปรับ/สลับตําแหนงกองทุนกลับ
ส วนราชการ (โครงการเกษี ยณอายุ ราชการก อนกํ าหนด
มาใชประโยชน จากกรณีกลุมกองทุนจะถูกยุบ
ของ สป. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) (สอ.)
ใหเปนพนักงานองคกรรูปแบบหนึ่ง
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี หน.กลุมบริหารงานบุคคล ๒. มอบ กบค.สอ. รีบประกาศรับสมัครขาราชการ
สป. เขารวมโครงการฯ
รายงานวา คปร. ไดอนุมตั ิแผน โครงการเกษียณกอนกําหนด
ให สป. ในสวนของขาราชการพลเรือนใหเขามาตรการใน
กรณีที่ ๔ : หมายถึง ทางราชการมีกําลังเหมาะสมเขารวม
โครงการไดไมเกินรอยละ ๑๐ และไมตองยกเลิกตําแหนง
ในกลุมที่ออก สําหรับโควตาที่กําหนดให เปน สร. ๑
สป. ๕๒ กศน. ๑๙ กคศ. ๙ สช. ๑๓ รวม ๙๔ คน
สําหรับของขาราชการครูจะเขาในกรณีที่ ๕ คือ สวน
ของราชการที่มีอัตรากําลังไมเพียงพอ จะเขาโครงการไดไม
เกินรอยละ ๕ ไมตองยกเลิกตําแหนง สําหรับโควตาทีไ่ ดรับ
จาก คปร. คือ สป. ๓ กศน. ๗๓ รวม ๗๖
ซึ่ง สป. ไดจดั ทําประกาศไวแลว แตยังไมไดแจงสวนราชการ
โดยกําหนดเปดรับสมัคร ในวันที่ ๑๖-๓๐ พ.ค.๕๑ และ
ประกาศผล อนุมัติขาราชการเขารวมโครงการในเดือน
มิถุนายน การสมัครของเขตตรวจราชการฯ ยื่นไดที่
เขตตรวจราชการนั้น ๆ
ในสวนของสํานักบริหาร มอบ หัวหนาสวนราชการ
เปนผูมีอํานาจพิจารณาเบ็ดเสร็จ

-๗ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
กรณีมีผสู มัครรวมมาตรการมากกวากลุมเปาหมาย
กพร. กําหนดเกณฑจะพิจารณาในดานปญหา สุขภาพ
เปนอันดับตนกอน สวนผลประโยชนที่จะไดรับ คือ
๘ เทาของเงินเดือน บวก เวลาที่เหลือ บวก เงินประจํา
ตําแหนง

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
-ที่ประชุมรับทราบ
- เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจําป ๒๕๕๑ (กพร.สป.)
นางเพียงจันทร ทองปาน กพร. กลาวรายงผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ประจําป ๒๕๕๐ ได
คะแนนในระดับ ๕ และสํานักงาน กพร. ไดจัดสงรายงาน
ปอนกลับ พรอมทั้งขอเสนอแนะ โอกาสในการปรับปรุงใน
แตละหมวด รวมทั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ปศธ. ขอให กพร.สป. เปนหนวยงานที่เชื่อมโยงขอมูล
ของแตละสํานัก โดยปรับปรุงวิธีการ ตองประสาน และ
เขาใจหนาที่ของ สป. คือ ทําหนาทีป่ ระสานงาน กําหนด
เกณฑมาตรฐาน ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงค และจะมีบางงานที่มีลักษณะเฉพาะ เชน สช.
กศน. กคศ. จึงขอให กพร.สป. ชี้แจง แนะนํา ผูป ฏิบัติ
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของ สป. และควรเชิญวิทยากร
จากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ มาตรวจสอบขอมูลและ
เอกสารการรายงานในการจัดทํา เพื่อใหเปนระบบและ
สอดคลองกับกฎ กติกา ตาง ๆ
 กพร. สป. เสนอที่ประชุมพิจารณา ๒ ประเด็น
-ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑. ผูรับผิดชอบในตัวชี้วัดทีบ่ ูรณาการมาเปนตัวชี้วัดใน
PMQA ใน ๓ หมวด ๕ ประเด็น
มติที่ประชุม
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
- การบริหารความเสี่ยง มอบ สอ
- การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล มอบ กบค.สอ.

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
หมวด ๔ การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู
๑) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
มอบ ศทก.
๒) การจัดการความรู มอบ สคบศ.
หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
๑) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
มอบ กพร.

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒. การคัดเลือกสํานักดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ - ที่ประชุมรับทราบ
การจัดการภาครัฐ ระดับสํานัก ประจําป ๒๕๕๑
มอบสํานักใน สป. ๖ สํานัก เขารวมเปนสํานักนํารอง
PMQA ในป ๒๕๕๑ คือ สคบศ. กพร. สอ. สร. สตผ.
และ กศน.
๔.

เรื่องอื่น ๆ
- นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน. รายงาน
เรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงวา เมือ่ คืนวันที่ ๑๑
ก.พ.๕๑ มีคนรายขโมยอุปกรณคอมพิวเตอร (CPU)
ของสํานักนิตกิ าร ไดตรวจสอบในเบื้องตนประมาณ ๔-๕
เครื่อง ซึ่งไดรายงานให รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก)
ทราบแลว ทัง้ นี้ รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) แนะนําวา
ใหสํารวจตรวจสอบความเสียหาย และรายงานเสนอ ปศธ.
เพื่อมอบอํานาจใหไปแจงความรองทุกขตอไป

- ที่ประชุมรับทราบ และขอใหทุกหนวยชวยกัน
ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงดวย

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
นางสาวนันทิชา บุญสุวรรณ
นายธราธร นาคเสน
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
ผูจดรายงานการประชุม

