รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางเชนิสา ทุง โชคชัย
๓. นางปยาภรณ จันทบาล
๔. นางสาวปริยา เลิศลอย
๕. นายอนันต ระงับทุกข
๖. นายวิชัย ผกผา
๗. นายภานุศร สิทธิชัย
๘. นายวีระ เมืองชาง
๙. นางศิริชาติ วงษใหญ
๑๐. นางสาวนฤมล ไทยวิรัช
๑๑. นายยอดยิ่ง ดิษยบุตร
๑๒ นายสําราญ ชวนวัน
๑๓ นายพงษศักดิ์ ศรีวรกุล
๑๔ นายทวี ศันสนียพันธ
๑๕ นายสําเภา สมบูรณ
๑๖ นายชาญวิทย ทับสุพรรณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๑
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๕
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๖
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๗
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๘
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๙
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๑๐
/๑๗ นายสุรพล ...

-๒–
๑๗ นายสุรพล รัตนไชย
๑๘ นายการุณ สกุลประดิษฐ
๑๙. นายแวนูเซ็ง มะรอซี

๒๐นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๒๑. นายชัยยศ อิม่ สุวรรณ
๒๒. นางสาวกรรณิการ ภิญญาคง
๒๓. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๒๔. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๕. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๖. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๗. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๘. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๙. นายสกนธ ชุมทัพ
๓๐. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๓๑. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๓๒. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๓๓. นางสาวจิรารัตน นันทวโนทยาน
๓๔. นางสาวมณนภา เอี่ยมอุไร
๓๕. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๖. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๗. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๘. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๓๙.นายอภิชาต กิตติวรรธนะ

ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๑๑
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ที่ ๑๒
แทนผูอาํ นวยการสํานักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและกีฬา ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลัง และสินทรัพย สํานักอํานวยการ
/๔๐. นายพงศธร...

-๓๔๐. นายพงศธร พนมสิงห
๔๑. นางจรรยา ชวนานนท
๔๒. นายเบญจรงค ศรีเนตร

หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
กอนการประชุมไดมีพิธีมอบโลรางวัลใหกับคุณครูที่ไดรับรางวัลการตัดสินในการแขงขันแผนจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการดวย Think Quest Teacher Challenge ๒๐๐๙
¾ ศทก. (นายสมิต วิโรจนวรรณ) ไดกลาวถึง
การจัดประกวดแขงขันการจัดแผนจัดการเรียนรู
Think Quest Teacher Challenge ๒๐๐๙ ของคุณครูที่ไดเขารวมโครงการการเรียนการสอนทางไกล ผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ดวยเว็บไซด Think Quest ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ โดยการนําเทคโนโลยี และเว็บไซด
Think Quest และบูรณาในการจัดการเรียนการสอน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อใหคุณครูมาแลกเปลี่ยน
ทักษะประสบการณ และเผยแพรผลงานรวมกัน สําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตดวยเว็บไซด Think Quest เปนโครงการความรวมมือระหวางมูลนิธิเพื่อการศึกษาออราเคิล และ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรวมมือกันมาตั้งแตป ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบัน ไดดําเนินงานมาครบ ๗ ป แลว
โดยคุณครู และนักเรียน ที่เขารวมโครงการ
จะไดมาปลดปลอยความคิด กับที่คัดสรรกิจกรรมมาพัฒนาผาน
เว็บไซด Think Quest เพื่อใหไดรับการพัฒนาความคิด วิเคราะหที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สวนครูไดพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การจัดกิจกรรม และนํารูปแบบวิธีการมาพัฒนานักเรียน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กลยุทธ
การสอน รูปแบบการแขงขันกับนานาชาติ ตลอดจนบูรณาการการสอน เปนเครื่องมือมาแลกเปลี่ยน เปนเว็บไซดสี
ขาวที่มีการปองกันดูแล เปนอยางดีจากผูดูแลระบบ ซึ่งมีการพัฒนาใหใชงานไดงาย และทันสมัยอยูเสมอ ที่สําคัญ
ไดเปดฟรีกับสมาชิกทุกคน
จากการประกาศผลการตัดสินในการแขงขันแผนจัดการเรียนรูที่บูรณาการดวย Think Quest ในการ
แขงขัน Think Quest Teacher Challenge ๒๐๐๙ และทาน ปศธ. ไดมอบโลใหกับผูไดรับรางวัล มีผูไดรบั
รางวัล ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๕ รางวัล ไดรับโลรางวัล พรอมการไปศึกษาดูงานตางประเทศ
รางวัลละ ๑ ทาน
๒. รางวัลชมเชย จํานวน ๙ รางวัล ไดรับโลรางวัล ๆ ละ ๑ โล
 ปศธ. ขอแสดงความยินดีกบั คุณครูที่ไดรับรางวัลในวันนี้
หลังจากพิธีมอบโลรางวัลใหกับคุณครูทไี่ ดรบั รางวัลการตัดสินในการแขงขันแผนจัดการเรียนรูที่บูรณา
การดวย Think Quest Teacher Challenge ๒๐๐๙ เสร็จ ประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑. ..

-๔ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ วันอังคารที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ การบรรยายพิเศษ โครงการประชุมใหความรูเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะของขาราชการ
สป. (โดย นายบัญชา อาภาศิลป ผูอํานวยการสวน สํานักงาน ก.พ.)
ผูอํานวยการสวน (นายบัญชา อาภาศิลป) ไดบรรยายเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะของขาราชการ
สป. เนื่องจาก พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มุง เนนใหมีการสรางขาราชการใหมีคุณภาพ มี
ความรู ความสามารถที่จําเปนและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรอบรู รูลึกและเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอ
ความสําเร็จขององคกร
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีเครื่องมือในการคัดสรรและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสมรรถนะ ซึ่งเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่เปนผลมาจากความรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบคุ คลสรางผลงานที่โดดเดนในองคกร ดังนั้นสํานักงาน ก.พ. กําหนดใหมีสมรรถนะหลัก
๕ ตัว ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรมและความรวมแรง
รวมใจ และสมรรถนะประจํากลุมงาน เพือ่ ใชเปนหลักในกระบวนการสรรหาและเลือกสรร กระบวนการ พัฒนา
และกระบวนการบริหารผลงาน ซึง่ ทุกสวนราชการจะตองเขามามีบทบาทและรวมกันทํางานใหประสานสอดคลองกัน
เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเกิดผลสัมฤทธิข์ ึ้นได
ดังนั้น เมื่อสวนราชการเรื่องการตองนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ
ไดแก การสรรหาและเลือกสรรบุคคล การเลื่อนตําแหนง การบริหารผลงาน การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
ตลอดจนถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขาราชการในสวนราชการนั้น ๆ จําเปนตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง
สมรรถนะกับการกําหนดตําแหนง
 การกําหนดโครงสรางตําแหนงงาน เปนการจัดตําแหนงออกเปนระดับ ๆ โดยวัดคางานเทียบเคียงกับ
งานอื่น ๆ ตามหนาที่ความรับผิดชอบเปนหลัก โดยงานที่มีความสําคัญเทากันหรือใกลเคียงกันจะถูกจัด
ไวในกลุมหรือระดับเดียวกัน เพื่อนําไปใชในการกําหนดคาจางใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบตอไป
 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงาน เปนสิ่งทีใ่ ชในการกําหนดสมรรถนะวา บุคคลทีด่ ํารงตําแหนง
ตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น อะไรบางจึงจะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่นั้น ๆ
 นอกจากนั้นการจัดงานเปนกลุมงาน ทําใหสามารถบริหารสมรรถนะในภาพรวมไดงายขึ้น เพราะงานใน
กลุมงานเดียวกันมีความคลายกันในแงของผลสัมฤทธิ์ในหนาที่ ดังนั้นสมรรถนะที่ใช (คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม) จึงเหมือนกัน ใชประโยชนในเรื่องของการหมุนเวียนงาน
/การกําหนดตําแหนง ...

-๕การกําหนดตําแหนงและการประเมินคางาน
๑. การวิเคราะหงาน (Job Analysis)
๒. การกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
๓. การประเมินคางาน (Job Evaluation)
แตละตําแหนงจะมีความยุงยากซับซอนของงาน ความรูความสามารถ และหนาที่ความรับผิดชอบ จะมีความ
แตกตางกันไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
อนึ่ง ฝายเลขานุการไดนาํ Power Point ประกอบการบรรยายขึ้น Web ของกระทรวงศึกษาธิการ แลว
๓.๒ เรื่อง การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ของ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป งปม. ๒๕๕๒
สิ้นสุด วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ อยูในไตรมาตร ๔ เปาหมายเฉลี่ยอยูที่รอยละ ๘๖.๑๓ แตเราสามารถเบิกได
เพียงรอยละ ๘๕.๖๒ สาเหตุของการเบิกจายลาชามาจาก งบลงทุน
หนวยงานที่เบิกจายตั้งแตรอยละ ๘๖.๑๓ ขึ้นไป มี ๔ หนวยงาน
หนวยงานที่เบิกจายตั้งแตรอยละ ๘๖.๑๓ ลงมา มี ๑๕ หนวยงาน
งบลงทุน ที่เบิกจายลาชาคืองบสรางศูนยวทิ ยาศาสตร ทีจ่ ังหวัดรอยเอ็ด ของ กศน. พึ่งจะเบิกงวดที่ ๑ ที่เปนเงิน
กันของป ๕๑ ซึ่งเปนไปตามกระบวนงานที่ลาชา ขณะนี้ไดกอหนี้ผูกพันหมดแลวรอเพียงการเบิกจายเทานั้น
ขณะนี้กระทรวงการคลัง แจงใหสวนราชการยุติการเบิกจายตามระบบ GFMIS ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
ในการเบิกจายนี้จะมีเงินอยู ๒ ประเภท คือ เงินของปงบประมาณ ๒๕๕๑ ที่ขอขยายเวลาเบิกจายภายใน วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ อีกประเภทหนึ่งคืองบอุดหนุนทั่วไป ของป ๕๑ จึงขอใหหนวยงานที่ใชเงินทัง้ ๒ ประเภทนี้
รีบจัดสงหลักฐานการเบิกจายภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ สวนเงินงบประมาณป ๒๕๕๒ อยูในชวงยืมเงินทด
รองราชการก็ขอใหรีบสงหลักฐานการเบิกจาย ภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ นีด้ ว ย สวนงบลงทุนนั้น สอ. ไดกัน
เงินไวใหแลว ขอใหทุกสํานักประสานกับสํานักอํานวยการเพื่อปองกันการผิดพลาด
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพันธประทุม) มีขอสงสัย วา สอ. แจงวางบประมาณ สตผ. ติดลบแลวแตที่
รายงานวา สตผ. เบิกจายไดเพียงรอยละ ๘๑.๒๘ หมายความวาอยางไร
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ชี้ แจงว า งบประมาณ ของ สตผ. นั้ นรวมกิ จ กรรมด า นนโยบาย
ยุทธศาสตร กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมดานแผนการศึกษาของ ผตร. จึงทําใหวงเงินสูงขึ้น สวนสาเหตุของการเบิกต่ํา
นาจะมาจากอยูระหวาการเบิกจาย หรือยืมไปตามโครงการตาง ๆ กําลังรอการหักลาง แต สตผ.ไมมีงบลงทุน
¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข ) ถามวามีสํานักใดที่การเบิกจายยังต่ําอยูบาง ขอใหชี้แจงดวย
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) งบประมาณ ศทก. มี ๒ ยอด คือคาสาธารณูปโภคเปนคาเชา
ตาง ๆ ประมาณ ๓๐๐ รอยกวาลาน มีการรวบคาใชจายมาเบิกจายในเดือนสิงหาคม ยอดที่ ๒ เปนเรื่องการ
ลงทุน อีกประมาณ ๓๐๐ กวาลานบาท ไดมีการโอนให สพฐ. ๒๐๐ กวาลาน เหลืออีก ๑๐๐ กวาลาน ศทก.จะ
ดําเนินการจัดทําสื่อ คงจะเบิกจายไดตามเปาหมาย
/ปศธ. ถาม ...

-๖ ปศธ. ถาม สํานักอํานวยการมีขอสังเกตหรือเปลา
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ชี้แจงวา ชวงนี้ยังไมมี
¾ กศน. (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ) แจงวา การกอสราง(หลังคา) ศูนยวิทยาศาสตร ที่จังหวัดรอยเอ็ด
มีปญหาทําใหงานลาชาจึงไมสามารถเบิกเงินไดตามเปา ขณะนี้ทา นเลขากําลังลงพื้นที่เพื่อตรวจขอเท็จจริงวาเปน
ปญหาทางดานเทคนิค หรือดานวัสดุอุปกรณ
 ปศธ. ถามวา สช. เปนอยางไรบาง
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ชี้แจงวา ในสวนของ สช. เปนงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร อยูระหวางการสงมอบ และเตรียมการเบิกจาย ซื้อพรอมกับ สอ. วงเงิน ๔ ลาน และจางทําระบบ
ติดตามของระบบบริหาร การจางระบบ ๓ แสน ขั้นตอนการดําเนินการ
 ปศธ. ขอให สอ. สรุปยอดการใชจา ยมานําเสนอ ทีป่ ระชุมในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
- ศทก. ขอใหติดตามเรื่องการโอนเงินไปให สพฐ. ใชจายดานฮารดแวร และซอฟแวร ขอใหมีการ
ติดตามดวยวามีปญหาอุปสรรคอะไรบาง อยาโอนแลวปลอยเฉย ๆ
- กศน. ขอใหรายงานการติดตามงบลงทุนของศูนยวิทยาศาสตร ทีร่ อยเอ็ด
- สช. งบลงทุน
- ครั้งตอไปขอใหสรุปอีกครั้งนํามาเสนอในที่ประชุมวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
¾ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) แจงเชิญเขารวมพิธีมอบรางวัลผูชนะการประกวด ตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓ D ซึ่งจัดประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) สถานศึกษา ๓ D การประกวดเรียงความตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓ D และการประกวดเว็บไซด สถานศึกษา ๓ D ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ โซนฟอรั่ม ชั้น ๑ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ราชดําริ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
มอบรางวัล โดยในภาคเชาจะเปนการนําเสนอกิจกรรมของสถานศึกษา และผูชนะการประกวด ซึ่งจะไดทําหนังสือ
เชิญเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๕ น.

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร
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