รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายชอบ ลีชอ
๔. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๕. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๖. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๗. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๘. นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
๙. นายสุชาติ หนูพรหม
๑๐. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๑๑. นายวิวัฒน แหวนหลอ
๑๒. นายพงษเทพ วัฒนาวณิชยวุฒิ
๑๓. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๔. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๑๕. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๖. นายปราณีต ศรีศักดา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
/๑๖. นายสายัณห...

๑๗. นายสายัณห สันทัด
๑๘. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๑๙. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๐. นางสาวหรรษา ทับสี
๒๑. นายปญญา ประเสริฐศรี
๒๒. นางสาววีนา บุญศักดิ์
๒๓. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๔. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๕. นายตอศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี
๒๖. นายประสพ กันจู
๒๗. นายชนิศวชัย พูลผล
๒๘. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๙. นายพงศธร พนมสิงห
๓๐. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๑. นางจรรยา ชวนานนท
๓๒. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมชวยอํานวยการประสานราชการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 ปศธ. มีเรื่องที่จะแจงที่ประชุม ดังตอไปนี้
๑. ไดรบั แจงจากกระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือปองกันควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม ๒๐๐๙ ชนิด เอช ๑ เอ็น ๑ มอบ สอ. และสํานักที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อประสานงาน ประชาสัมพันธและ
สนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษาทุกแหง เผยแพรวิธีการปองกัน เปนหนังสือเวียนและเผยแพรในเว็บไซต แจงใหมี
การดูแลสุขอนามัยทั่ว ๆไป ๕ วิธี
๑. ไอ หรือจาม ควรใชผาเช็ดหนาปดปาก ไมควรใชเกิน ๒ ครั้ง ถาใชกระดาษชําระ ควรทิ้งใน
ถังขยะที่ปดมิดชิด
๒. ไมใชมือขยี้ตา , จมูก เพราะเชื้อจะเขารางกายได ๓ ทาง คือ ปาก จมูก และตา
๓. ควรลางมือบอย ๆ ดวยสบู หรือน้ําเปลา เมื่อออกไปในที่ชุมชนตาง ๆ เชนหลังจากขึ้น
รถเมล จับราวบันได หรือเดินศูนยการคา
๔. เมื่อมีไข หรือเปนหวัด ควรใชหนากากอนามัย ปดปาก,จมูก พักผอนอยูกับบาน ถามีไขสูง
ควรไปพบแพทย
๕. รับประทานอาหารที่รอน และปรุงสุกใหม ๆ หรือถาเปนอาหารสําเร็จรูปควรมีภาชนะปดมิดชิด

-๓๒. เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๐ พ.ค. ๕๒ รมว.ศธ. และคณะเดินทางไปเปดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี
และสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอหนองจิก และคณะไดเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบํารุงอิสลาม ไดมอบ
ทุนการศึกษา พบปะผูแทนโรงเรียนเอกชน ผูนาํ ทางศาสนาและไปเยี่ยมโรงเรียนเดชะปญญานุกูล รมว.ศธ.ได
บรรยายพิเศษและมอบแนวคิดทางการศึกษาสรุปได ๑๕ เรื่อง เบื้องตน มอบ สช. จัดทําวีดิทัศน และซีดีเผยแพรตอไป
ภาพรวมของประเทศ รัฐบาลไดตั้งคณะรัฐมนตรีเปนคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการ มีการอนุมัติแผน
ชายแดนภาคใตเปนแผนระยะ ๔ ป ตั้งแตป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ โดยมี ๖ แผนงานสําคัญ เปาหมายใหชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ เดิมรายไดเฉลี่ย
ครอบครัวละ ๖๔,๐๐๐ บาทตอป ใหรายไดเพิ่มเปน ครอบครัวละ ๑๒๐,๐๐๐ บาทตอป ทั้งนี้ไดมีการจัดสรร
งบประมาณรองรับแผนงานนี้ ๗๓,๕๕๓ ลานบาท แบงเปน ๖ แผนงานยอย ไดแก การเพิ่มรายได แผนอํานวย
ความเปนธรรม แผนงานพัฒนาคุณภาพคน แผนฟน ฟูเศรษฐกิจและการลงทุน แผนเชื่อมโยงเศรษฐกิจเพื่อน
บาน แนวทางปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
คุณภาพการศึกษา ๑๔ เรือ่ ง
๑. งานของกระทรวงศึกษาธิการ เปนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต มอบ สกศ. จัดทํา
แผนมุงเนนการแกปญหา ๒ ประการคือ
- คุณภาพการศึกษา จากผลการสอบ O-NET, NT ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยูลําดับทายของประเทศ
และต่าํ กวาคาเฉลี่ยของจังหวัดทางภาคใต
- โอกาสทางการศึกษา มุงเนนใหมีการดูแลเยาวชนในวัยเรียนทั่วถึงมากขึ้น
๒. ครม.เห็นชอบใหมี สํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด/อําเภอ ไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และสงขลา มีหนาที่กํากับ ดูแลโรงเรียนเอกชนในภาคใตและสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึง
สงเสริมใหมีการนิเทศการศึกษา และมีการจัดครูที่เปนพนักงานราชการใหกับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแหงละ
๒ คน โรงเรียนสอนศาสนาอยางเดียวจัดใหแหงละ ๑ คน โรงเรียนปอเนาะ แหงละ ๑ คน รวม ๑,๔๐๖ คน
๓. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จัดเตรียมงบประมาณ สําหรับป ๒๕๕๓ไว ๒,๑๐๐ ลานบาท
๔. เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ยังมีจํานวนมากที่ไมจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป จํานวน ๙,๘๐๒ คน
ไดมีการแนะนํา เชิญชวนใหเขาเรียนนอกระบบ โดยมอบ กศน. ดําเนินการภายในปนใี้ หครบ
๕. การจัดโรงเรียนระบบทวิภาคี ร.ร.รัฐรวมกับ ร.ร.ตาดีกา/ ปอเนาะ เพื่อเพิ่มคุณภาพวิชาสามัญ เชน
ร.ร. ประถมจับคูกับ ร.ร.ตาดีกา ปจจุบนั ทําแลว ๗๐ คู ร.ร.ปอเนาะจับคูกับ ร.ร.มัธยม/อาชีวศึกษา/วิทยาลัย
ชุมชน/กศน.
๖. ทุนการศึกษา จัดสรรทุนใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต หลายประเภททั้งใน/นอกพื้นที่
ป ๕๒ รวม ๑ หมื่นทุน
๗. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ ตองดําเนินการตอไปดวยความราบรืน่
๘. กองทุนกูยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยสงเสริมและเพิ่มเงินกองทุนมากขึน้ เพือ่ สนองนักเรียนยากจน
ไดกูยืมเรียน และนักเรียนทีเ่ ปนมุสลิมสามารถกูยืมเรียนผานธนาคารอิสลามได
๙. การเขาเรียนวิทยาลัยชุมชน เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาเรียนนอยลง ตองเรงประสาน
การทํางานใหวิทยาลัยชุมชนมีบทบาทมากขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๐. นมโรงเรียน รัฐบาลเห็นความสําคัญดานโภชนาการของนักเรียน มีการขยายถึงชั้น ป. ๖

-๔–
๑๑. ดานกฎหมาย พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ที่ปรับปรุงแกไขผานความเห็นชอบของ ครม.แลว
อยูระหวางการพิจารณาของกฤษฎีกา มอบ สน. ประสานกับ สช. ติดตามความคืบหนา
๑๒. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องจัดการศึกษาอิสลามศึกษาไดจัดงบ ๗๓ ลานบาท และปตอไป
๑๑๔ ลานบาท
๑๓. การพัฒนาคุณภาพ พบวานักเรียนมีความสามารถดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
ต่ํากวามาตรฐาน สาเหตุมาจากการเรียนภาษาไทยออน จึงขอใหเริ่มตนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ในโรงเรียน ๑,๓๐๕ โรง ขอใหโรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
สังคม อังกฤษ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดวาผล O-NET, NT เพิ่มขึ้นกี่เปอรเซ็น
๑๔. เรื่องครู ตั้งเปาไวอยากไดคนเกง คนดี มาเปนครู และมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ปญหาขาด
แคลนครู ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต พบวามีตําแหนงแตไมมตี ัวบุคคลปฏิบัติหนาที่ ขอใหมีการหารือกันระหวาง
กคศ. กับ สพฐ. วาจะดําเนินการเรื่องนี้อยางไร เชน
- ครูเกษียณอายุ เมื่อมีตําแหนงวาง ใหเปดสอบและกันไว ๒๕% เพื่อรับเลื่อนพนักงานราชการ
ที่ทํางานอยูในโรงเรียนแลว ในปนี้เพิ่มเปน ๕๐% แลวจัดสอบอีก ๕๐ %
- ครูเอกชน ครม.เห็นชอบใหครูที่มีรายไดตามที่กําหนด มีสิทธิไดรบั เช็คชวยชาติดว ย
- วิทยฐานะครูเอกชน กําลังอยูระหวางการจัดทําหลักเกณฑเพื่อเสนอ รมว.ศธ.
- คืนครูใหนกั เรียน คือการจัดสรรบุคลากรดานธุรการใหโรงเรียน สพฐ. มีการเปดรับสมัครแลว
- การบริหารงาน แยกประถมและมัธยม ที่ประชุมสภาการศึกษาไดเห็นชอบในหลักการแลว
- การรักษาความปลอดภัยใหกับครู มีการประสานงานกับหนวยงานความมั่นคงและ ศอบต. มี
การจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยใหกบั โรงเรียน
- ครูพันธุใหม เรียนหลักสูตร ๕ ป แลวมีงานทํา หรือเรียนหลักสูตร ๔ ป + ๑ ป (สําหรับสาขา
ที่ขาดแคลน เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร)
- การแกไขปญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่พิเศษ พืน้ ทีห่ างไกล พืน้ ทีภ่ ูเขาและจังหวัดชายแดน
ตาง ๆ จะใหคนในพื้นที่เรียนครูแลวกลับมาสอนในพืน้ ที่นั้น ๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขาสูปที่ ๖๐
แหงการบรมราชาภิเษก (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงาน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสเขาสู
ปที่ ๖๐ แหงการบรมราชาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณดานหนากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก
สวนราชการทีร่ ับผิดชอบเวทีจุดที่ ๓ พืน้ ที่แยกมิสกวัน - สะพานมัฆวาน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ
กองทัพอากาศ กระทรวงการคลังและ จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรม
๑. นิทรรศการพระราชกรณียกิจ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๒. การถวายเครื่องราชสักการะ และถวายสัตยปฏิญาณตนฯ

-๕–
๓. มหรสพและการแสดง
กิจกรรมของสํานักงานปลัดกระทรวง
๑. การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (สกพ.สป.)
๒. จัดการแสดง
- การแสดงประกอบดนตรี “รําสี่ภาค” จากศูนย กศน. เขตบางกอกนอย
- การแสดงวงดนตรีลูกทง “เสมา – ปปส.” จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๓. ติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ (พิธีการบรมราชาภิเษก) ประดับธง และประดับไฟ พรอมเชิญชวน
หนวยงานในสังกัด
๔. รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจัดขาราชการรวมพิธีปฏิญาณตน ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา และ
บริเวณหนากระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการแสดง
- การแสดงวงดนตรีลูกทุง “ชิงชาสวรรค” จากโรงเรียนสายน้ําผึ้ง
- การแสดงมายากล จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
- การแสดงละครโรงเล็ก จากโรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- การแสดงวงดนตรีรวมสมัย จากโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัดการแสดง
- ศิลปะการปองกันตัว ชุด “แผนดินนี้เราหวง ดั่งดวงใจเทิดไทองคราชันย” จาก ครูภูมิปญญาไทย
กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดการแสดง
- การแสดงวงดนตรี “ โปงลาง” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดการแสดง
- การแสดง “คนพันธุอา” ชุด “เทวนคร” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ปญหา/อุปสรรค
กิจกรรมการแสดงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อตอนนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ก็
จะถูกตอวาเล็กนอยเนื่องจากหนวยงานอืน่ เชน กองทัพบก กทม. ไดจางบริษัทแกรมมี่ หรืออารเอส มาจัดแสดง
ตองเสียคาใชจายเปนลานบาท สวนของกระทรวงศึกษาธิการ ใชเด็กนักเรียนมาแสดงแตผลการตอบรับปรากฏ
วาอยูในเกณฑดี ประชาชนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก จายคาตอบแทนใหนักเรียน ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่กระทรวงการคลัง ไดจางนางสาวเขมนิจ จามิกรณ (แพนเคก) มารอง ๒ เพลง เสีย
คาใชจา ย ๔๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ รองเจากรมกองทัพอากาศ บอกวาจะมีการจัดงานเชนนี้อีกในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
และวันที่ ๕ ธันวาคม คงจะตองรวมกันจัดอีกครั้ง ปญหาที่พบเชน การจัดนิทรรศการ คงตองหาที่จัดใหมเพราะ
ครั้งนี้จัดอยูในทางเดินทําใหคนเดินไมสะดวกตองออมไปทางอื่น เรื่องการจัดการแสดงทุกสวนราชการจะสรุปผล
การดําเนินงานใหกระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝายเลขานุการเพือ่ รวบรวมเสนอทานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ) เพื่อทราบ และเปนแนวทางในการปรับปรุง สําหรับจัดงานในวันที่ ๕ ธันวาคม ตอไป

-๖ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอขอบคุณสํานักอํานวยการที่ชว ยประสานงานและจัดงานใหงานนี้สาํ เร็จลุลวงเรียบรอย ทั้งที่
เราไดรบั แจงใหดําเนินการอยางกะทันหัน (๑ สัปดาห) ในเดือนสิงหาคม และธันวาคม คงตองรับทําอีก ขอใหนาํ
ขอขัดของบางประการมาเปนพื้นฐานการดําเนินการในครั้งหนาใหดียงิ่ ขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒.๒ เรื่อง การใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ สิ้นสุด
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ (ไตรมาส ๒)
สรุปหนวยงานเบิกจายภาพรวมทุกงบรายจายสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ( ไตรมาส ๒) สป.
เบิกจายไดเพียงรอยละ ๔๕.๓๕ (เปาหมาย รอยละ ๔๖.๐)
๑. เบิกจายตั้งแตรอยละ ๔๖.๐๐ ขึ้นไป จํานวน ๙ หนวยงาน
๒. เบิกจายต่ํากวารอยละ ๔๖.๐๐ ลงมา จํานวน ๑๐ หนวยงาน
ปญหา / อุปสรรค
๑. อยูระหวางตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย
๒. อยูระหวางตรวจรับ /สงมอบพัสดุ
๓. อยูระหวางลงนามในสัญญา
๔. อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
๕. อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง/ e - Auction
๖. อยูระหวางกําหนด /ปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ /แบบรูปรายการ /TOR
มติครม. วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณประจําป ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
๑.ใหรัฐมนตรีตนสังกัดเรงรัดหนวยงานในสังกัดเบิกจายงบประมาณภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๒.ใหสวนราชการพิจารณาปรับแผนการฝกอบรมและการประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอใหสํานักที่เบิกจายต่าํ กวารอยละ ๔๖.๐๐ ลงมา จํานวน ๑๐ หนวยงาน ชวยเรงรัดการ
ดําเนินการ สําหรับ กคศ.ขอใหชวยเรงดําเนินการเรื่องหลักเกณฑตามหนังสือเวียน ว ๒ และ ว ๒๕ ขอใหเสร็จ
ภายในเดือน พฤษภาคม เพราะทานรัฐมนตรี ติดตามใหเรงดําเนินการ
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม) ตั้งขอสังเกตวา งบประมาณของ สบย. ๑ – ๑๒ นาจะมี
ชองใดชองหนึง่ ผิดพลาด
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ขอแกไขขอมูล สบย. ๑ - ๑๒ ไดรับงบประมาณ ป ๒๕๕๒ จํานวน
๒๔๖.๓๖๘ ลานบาท และใชจายไป ๑๒๓.๑๑๖ ลานบาท
 ปศธ. ขอใหทุกหนวยงานเรงรัด ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจาย
เงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ใหเปนไปตาม มติครม. วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ โดยเฉพาะสํานักที่ต่ํา
กวาเปาหมาย มอบ สอ. นําเสนอ ความกาวหนาการใชจายงบประมาณอีกครั้ง ในการประชุมปรึกษาหารือฯ
สัปดาหที่ ๑ ของเดือน มิถุนายน ๒๕๕๒

-๗มติที่ประชุม : รับทราบ
๒.๓ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานความกาวหนาตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการใชพลังงานไฟฟาของอาคาร (ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
๒. ทบทวนและปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงานป ๒๕๕๐ เพื่อนําไปใชในป ๒๕๕๑ ใหเหมาะสม
รัดกุม และปฏิบัตไิ ดอยางเครงครัด
๓. กําหนดแผนการตรวจติดตามและประเมินผล
๔. จัดสงมาตรการประหยัดพลังงานใหแตละหนวยงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ผลการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ไดคะแนน
๓.๔๙
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดคะแนน
๔.๒๖
เปรียบเทียบผลการใชพลังงานไฟฟา (จํานวนหนวย) รอบ ๖ เดือน)
ป ๒๕๔๖ ใชพลังงาน(ไฟฟา+น้ํามัน) จํานวน ๑,๗๙๖,๕๓๐ หนวย (ปฐาน)
ป ๒๕๕๒ ใชพลังงาน(ไฟฟา+น้าํ มัน) จํานวน ๑,๔๗๗,๒๕๘ หนวย
สรุป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชพลังงานลดลง ๓๐๔,๘๐๒ หนวย
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอใหคิดเปน เปอรเซ็น
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ใชพลังงานลดลง รอยละ ๑๗.๐๑
 ปศธ. ถึงแมราคาน้าํ มันจะสูงขึ้น แตเราวัดที่หนวยการใช ทําใหปงบประมาณ ๒๕๕๑ไดคะแนน ๔.๒๖
ไดมากกวาป ๒๕๕๑ ขอแสดงความชื่นชมที่ทุกสํานักใหความรวมมือกันประหยัดพลังงานจนประสบความสําเร็จ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒.๔ เรื่อง แผนพัฒนาองคการในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (กพร.)
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) แจงวาสืบเนื่องจากการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
๒๕๕๒ ไดกําหนดให PMQA เปนตัวชี้วัดตอเนื่อง มีน้ําหนักรอยละ ๒๐ และกําหนดใหดาํ เนินการใน ๓ เรื่อง คือ
๑. สวนราชการจะตองจัดทําแผนพัฒนาองคการ ใน ๒ หมวด คือ หมวดบังคับใหทุกกรมตองดําเนินการ
ในหมวด ๓ การมุงเนนผูรบั บริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย และในหมวดความสมัครใจ อีก ๑ หมวด สํานักงาน
ปลัดกระทรวง เลือก หมวด ๑ การนําองคกร แผนพัฒนาองคการ ทั้ง ๒ แผนนีต้ องเสนอ สํานักงาน ก.พ.ร. กอน
ใหความเห็นชอบกอนจึงจะดําเนินการได ซึ่งขณะนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว
๒. เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. ใหความเห็นชอบแลว ก็ถึงกระบวนการปฏิบัติใหไดผลผลิตและผลลัพธ แลว
สํานักงาน ก.พ.ร.จะมาประเมิน การดําเนินการทั้ง ๒ แผนนี้อยางไร
๓. สป. จะตองจัดทําแผนพัฒนาองคการตอเนื่องในป ๕๓ เพื่อประเมิน PMQA ในป ๒๕๕๒

-๘กพร. สป. ขอเสนอแผนพัฒนาองคการของป ๒๕๕๒ เพื่อประสานการปฏิบัตแิ ละความรวมมือในการ
ดําเนินการ
¾ กพร. (นางเพียงจันทร ทองปาน) รายงานเพิ่มเติมวาแผนพัฒนาองคการของป ๒๕๕๒ มีดวยกัน ๒ แผน
๑. แผนภาคบังคับ หมวด ๓ การมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มี สช. เปนเจาภาพแบงเปน
๕ กิจกรรม
- ทบทวนและพัฒนาชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (สช.)
- ทบทวนระบบการใหบริการ (สช.)
- สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (สช.)
- พัฒนาเครือขายสารสนเทศในการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย (ศทก.)
- จัดทําวิธีการใหบริการของบุคลากร (สช.)
ทุกกิจกรรม มีหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ก.ค.ศ. ,กศน. ,สอ. ,สร.
๒. แผนภาคสมัครใจ หมวด ๑ การนําองคกร โดย สอ. เปนเจาภาพแบงเปน ๗ กิจกรรม
- ทบทวนวิธีการกําหนดวิสัยทัศนและการประเมินผลการสื่อสารทิศทางขององคกร (สนย.)
- ทบทวนระบบการมอบอํานาจ (สน., สอ.)
- การสงเสริมการเรียนรู การสรางความผูกพันและความรวมมือภายในองคการ (กพร.)
- การทบทวนเกณฑการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญ สําหรับการติดตามประเมินผลและการรายงานผลเพื่อ
การปรับปรุงและจัดลําดับความสําคัญ (กพร.)
- การดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (กพร.)
- การจัดระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและระบบตรวจสอบภายใน (สอ.,ตสน.สป., ตสน.ศธ.)
- การจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคม (สน., สอ.)
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) การประเมินผลทั้ง ๒ แผนนี้จะตางกับปที่ผานมาคือ ในปที่ผา นมาผล
การประเมินจะเปนระดับคะแนน ๑ ,๒ ,๓ ,๔ และ๕ สวนปนี้เปาประสงคของสํานักงาน ก.พ.ร. ตองการพัฒนา PMQA
ใหผานปละ ๒ หมวด จนครบทุกหมวด ดังนั้นการประเมินจะมีไมผาน กับ ผาน (ระดับคะแนน ๑ กับ ๕)
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. นี่คือตัวอยางของงานที่ตื่นตัว สํานักงาน ก.พ.ร. ใหความสําคัญกับ PMQA และใหนา้ํ หนักเพิม่ ขึ้น
สําหรับแผนภาคบังคับที่ สช. เปนเจาภาพ ฝากใหชวยดูแลดวย แมวาพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน ยังไมเรียบรอย
โรงเรียนเอกชนยังไมสามารถดําเนินการตามกฎหมายได ก็ขอใหชวยกันขับเคลื่อน PMQA ใหสําเร็จลุลวง
¾ สช. (นายพิชัย แกวสุวรรณ) ชวงเดือนพฤษภาคมจะมีการทบทวนระบบการใหบริการ การแตงตั้ง
คณะกรรมการยังตองรอขอมูลจากบางสวนทําใหลาชาไปบางขณะนี้กาํ ลังเรงดําเนินการแลว
 ปศธ. ชวงนี้ยังไมชาเกินไปเพราะยังอยูในแผนงานที่กาํ หนดไว เรื่องการประกันคุณภาพภายในปที่ผาน
มายังทําไดไมดี สช.คงยังไมไดตั้งหลักและคิดวาเปนความสมัครใจ สช.ในฐานะที่กาํ กับ ดูแล โรงเรียนเอกชนตอง
รณรงคเพื่อใหมีการประกันคุณภาพภายในใหมากที่สุด
แผนภาคสมัครใจ หมวด ๑ การนําองคกร มีทั้งหมด ๗ กิกรรม หลายหนวยงานรวมกันรับผิดชอบ
¾ กอ.สอ. (นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์) แผนพัฒนาองคการในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้ง ๒ แผนนี้ ทานปลัดไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโดยคณะทํางานประกอบดวยขาราชการทุกสํานัก

-๙ซึ่งไดจดั ประชุม กําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานแลว และวันนี้คงตองมอบหมายใหสํานักที่มีชื่อรับผิดชอบ
กิจกรรมตาง ๆ รับไปดูแล ดําเนินการตอไป
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) กพร.สป. จะชวยดูแลใหความรูเบื้องตนในสวนที่สํานักงาน ก.พ.ร.
แจงการเปลี่ยนแปลง
จะขอเชิญทานไปรวมในการจัดทําแผน และจะไปดูผลการดําเนินงานในหมวด ๗ วาจะ
ขับเคลื่อนไดอยางไรเพื่อไมใหคะแนนในหมวด ๗ ต่ําลง สุดทายก็จะมีการจัดทําแผนดําเนินการในปหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘
¾ สกก. (นายสายัณห สันทัด) รายงาน งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน
๒๕๕๒ ณ คายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทรงเสด็จแทนพระองคเปนองคประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) เปนผูกราบบังคมทูลถวายรายงานและทูลเกลา
ถวายของที่ระลึก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุญรัตน วงศใหญ) ในฐานะเลขาธิการสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ นําคณะลูกเสือ เนตรนารี กลาวคําปฏิญาณ มีลูกเสือ เนตรนารี ผูบ ังคับบัญชา เขารวมงาน จํานวน
๙,๓๑๗ คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) การประชุมครั้งตอไป กพร.สป. จะแจงผลการประเมิน ก.พ.ร. ระดับ
กระทรวง ระดับกรม (สป.) และระดับสํานัก ทั้งนี้จะมีการมอบรางวัลใหกับสํานักทีไ่ ดคะแนนสูงสุด
 ปศธ. มอบฝายเลขานุการจัดทําบัญชีรายชื่อสํานักเพื่อรายงานความกาวหนา/ผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ครั้งละประมาณ ๓ สํานัก ครั้งหนา ขอให ก.ค.ศ. รายงานเรื่องการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อการ
เลื่อนวิทยฐานะ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ ผูจดรายงานการประชุม
นายเบญจรงค ศรีเนตร ผูต รวจรายงานการประชุม

