รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๒. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๓. นายวินัย รอดจาย
๔. นางปยาภรณ จันทบาล
๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๖. นางเพ็ญญา แสงเมือง
๗. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๘. นายสุชาติ หนูพรหม
๑๒. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
๑๖. นายสุธี วัฒนวันยู
๑๗. นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๘. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๑๙. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๒๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๑. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๒. นายยินดี ปนแววงาม
๒๓. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๔. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๕. นางสาวหรรษา ทับสี
๒๖. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายนิวัตร นาคะเวช)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
/๒๗. นายศัจธร ...

๒๗. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๕. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๓๐. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๒๕. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๑. นางกุญศลิน สุธญ
ั ญาธนะกิจ
๓๓. นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต
๓๔. นายพงศธร พนมสิงห
๓๕. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๕. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
แทนผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องการรักษาความปลอดภัย ขอใหมีความเขมงวดในชวงสัปดาหนี้เปนตนไป เนื่องจากฝายความ
มั่นคงแจงใหดูแลเรื่องนี้แบบเขมงวด ดูแลอาคารสถานที่ทั้งหมด กําหนดมาตรการหลัก หากมีผูชุมนุมอยูหนา
กระทรวงใหปดประตูดานหนา แลวใชประตูดานขางในการเขา ออก แทน ขอให สอ.ประสานองคกรหลักตาง ๆ
จัดทําหมายเลขโทรศัพท รอง ปศธ. ,รองเลขาธิการองคกรหลัก ที่มีหนาที่กําชับดูแล และสามารถสั่งการระงับ
เหตุได
- มอบ สอ. ทําหนังสือแจงองคกรในวังจันทรเกษมเตรียมพรอมในการรักษาความปลอดภัย
ในชวงตั้งแตสัปดาหนี้เปนตนไป และเชิญผูที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่ มาประชุมหามาตรการปองกัน
๒. เรื่องการตั้งองคกรในกํากับ โดยขอใชอาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานไดแก สถาบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และสํานักงานกองทุนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- มอบ สคบศ. และ ก.ค.ศ. จัดทํารางโครงสรางขององคกรในกํากับ กระบวนการบริหาร ภารกิจ
หนาที่ การไดมาของบุคลากร วิเคราะหงบประมาณใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด ใชแนวทางจากกองทุนสงเคราะห
ครู ของ สช. เปนฐานขอให ผตร.(นายสุชาติ วงศสุวรรณ) ชวยดูใหดวย และวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๓ ขอ
รายละเอียดดูกอน เพื่อเตรียมนําเสนอที่ประชุมองคกรหลักวันที่ ๑ มี.ค. ๕๓
- ขอให ผตร.(นายกมล รอดคลาย) ยกราง MOU เพื่อการทํางานดาน ICT รวมกับ กทช. และ
ขอรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณภายในสัปดาหนี้ กอนไปพบประธาน กทช.
๓ เรื่องนโยบายของ รมว.ศธ. ในสวนของ สป. รับผิดชอบ เชน โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ใหรีบ
ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด (๑๐ มี.ค. ๕๓) มอบ สนย. ดําเนินการดังนี้
๓.๑ การทําประชาพิจารณ ๒ ครั้ง (สพฐ., และอาชีวศึกษา)
๓.๒ การประชาสัมพันธเรียนฟรี ๑๕ ป ในภาพรวมทั้งระบบ คูมือใหมเพื่อเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน (เสร็จภายในตนเดือนมีนาคม ๕๓) สวนรายละเอียดองคกรที่จัดการศึกษาเปนผูด ําเนินการเอง
/๓.๓ นัดรอง...

-๓๓.๓ นัดรองเลขาธิการทุกองคกร และ ผอ.ที่เกี่ยวของมาหารือเกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป
๓.๔ สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพปที่ผานมา
๔. โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบ ก.ค.ศ. เปนเจาภาพหลัก
รวมกับ สกสค.
๕. กฎหมายเกี่ยวกับครู มอบ ก.ค.ศ. ตั้งคณะทํางานขึน้ มาวิเคราะห เชน พ.ร.บ. ขาราชการครูที่ใชใน
ปจจุบัน ระบบเงินเดือน ระบบตําแหนง ระบบมาตรฐานตําแหนง ระบบการพัฒนาขาราชการครู ระบบ
สวัสดิการ ระบบการเขาสูตาํ แหนง มีความเหมาะสมหรือไมอยางไรเพื่อนําผลเสนอ รมว.ศธ. ตอไป
๖. เงินสนับสนุนจากกองทุน สสส. มอบ สกพ. วิเคราะหศึกษาสภาพปจจุบันและรวบรวมขอมูล การ
ติดตอประสานกับ สสส. และรายงานให รมว.ศธ. ทราบ
๗. นโยบายแหลงเรียนรูราคาถูกของ กศน. นาจะรวมกับโครงการ Fix It Center ของ สอศ. มอบ
กศน. นัดหารือกับ สอศ.
๘. การจัดงานสมัชชาปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ มอบ สนย. และ สกพ. เรงประสานงานกับ สกศ.
เกี่ยวกับการดําเนินการ เชน การจัดนิทรรศการ แลวรายงานผลใหทราบดวย
๙. โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ของ กศน. ใหทํา MOU พรอมกับ สพฐ.
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ สป. (กพร.)
¾ กพร.สป. (นางเพียงจันทร
ทองปาน)รายงาน นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational

Governance / OG) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
ความเปนมาของ OG จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
มาตรา ๘(๒) การปฏิบัตภิ ารกิจของสวนราชการ ตองเปนไปโดยซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ทัง้ ในระดับประเทศและทองถิน่
มาตรา ๘(๓) กําหนดขึ้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละ
ขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มัน่ ใจ และสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสังคม
โดยรวม
เปาประสงค ประชาชนมีความเชื่อมั่น และไววางใจในระบบราชการ
/ตัวชี้วัด…

-๔ตัวชี้วัด
๑. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มตี อสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ
๒. ระดับความสําเร็จของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ในการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หมวด ๑ การนําองคกร
๑.๑ การนําองคกร
ข. การกํากับดูแลตนเองที่ดี
- ความโปรงใสตรวจสอบได
- ความรับผิดชอบ
- การปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ
แนวทางการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (ORGANIZATIONAL GOVERNANCE) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
- องคประกอบของนโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี
๑. ขอมูลองคการ
๒. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
- พรฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- คําแถลงการณของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ทีต่ องการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐ และเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่มุงเนนพัฒนาระบบงานใหมคี วามรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๓. วัตถุประสงคเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
- เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบตั ิ และติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
- เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงานดานตาง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม
สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และปฏิบัติงานภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมัน่ ใจ และศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวดที่ ๒ นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มี ๔ ดาน ซึง่ คณะทํางานฯ ไดพิจารณาพบวา ในแตละ
ดานมีนโยบายหลักและมาตรการ/โครงการของ สป. ดังนี้
- นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม มีนโยบาย ๕ ดาน แนวปฏิบัติ ๕ มาตรการ/โครงการ
- นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีนโยบายหลัก ๒ ดาน แนวปฏิบัติ ๒ มาตรการ/โครงการ
- นโยบายดานองคการ มีนโยบายหลัก ๔ ดาน แนวปฏิบัติ ๑๑ มาตรการ/โครงการ
/- นโยบาย...

-๕- นโยบายดานผูปฏิบตั ิงาน มีนโยบายหลัก ๓ ดาน แนวปฏิบตั ิ ๖ มาตรการ/โครงการ
มติที่ประชุม เห็นชอบการดําเนินโครงการในนโยบายทั้ง ๔ ดาน โดยคัดเลือกดานละ ๒ โครงการ
และผูรับผิดชอบดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต (สบย. ๑๒)
- โครงการพัฒนาหองสมุด 3 ดี (สํานักงาน กศน.)
๒. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย
- การดําเนินงานลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน : การขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน (สอ.สป.)
- โครงการกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนคานิยม TEAM WINS สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (สอ.สป.)
๓. นโยบายดานองคการ
- โครงการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา (ศทก.)
- โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ การตรวจสอบภายใน (ตสน.ศธ.)
๔. นโยบายดานผูปฏิบตั ิงาน
- โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงและแผนสรางความกาวหนาในอาชีพ (Succession Plan)
(สอ.สป.)
- โครงการพัฒนาบุคลากร (สอ.สป.)
๓.๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.)
๓.๒.๑ เรื่อง การใหความรูความเขาใจตามเกณฑ PMQA
¾ กพร.สป. (นางเพียงจันทร ทองปาน) รายงานเรื่อง การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของ สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๕ “ระดับความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยในป ๒๕๕๓ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนกรมบริการ เลือก
ดําเนินการ ใน ๒ หมวด คือ หมวดภาคบังคับ ไดแก หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ และหมวดภาคสมัครใจ
ได แก หมวด ๕ การมุ งเน นทรั พยากรบุ คคล โดยในการประชุ มพิ จารณา PMQA
ครั้ งที่ ผ านมาที่ ประชุ ม
ไดพิจารณามอบหมายใหสํานักที่มีภารกิจสอดคลองกับการดําเนินงานตาม PMQA ภายในหมวดตางๆ แลว
การดําเนินการตามรายละเอียดนั้น มีรูปแบบที่จําเปนตองใหความรูตามเกณฑเพื่อคณะทํางาน
ขาราชการ สามารถจัดทําไดถูกตอง เปนระบบ ชัดเจน จึงตองมีการใหความรู ความเขาใจ ตามเกณฑ PMQA
ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดมีการใหความรู ๓ กลุม คือ
๑. ผูบริหารระดับสูง กพร.สป. ดําเนินการ/ผูรับผิดชอบหลัก
๒. หั ว หน า กลุ ม งาน ผู แ ทนสํ า นั ก และคณะทํ า งาน จํ า นวน ๒๐๐ คน สคบศ. ดํ า เนิ น การ/
ผูรับผิดชอบหลัก
๓. ขาราชการทุกสํานักใน สป. แตละสํานักดําเนินการเอง
/การดําเนินการ...

-๖การดําเนินการใหความรูฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ กพร.สป. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาระหวาง
๑. ดําเนินการเชนเดียวกับป ๒๕๕๒
๒. พิจารณามอบหมายหนวยงานตางๆ ดําเนินการ
ที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
จากการดําเนินการในปที่ผานๆมา กพร.สป. สามารถนํามาสรางกลไกในการพัฒนาและนํามาใช
ประโยชนไดมากนอยเพียงใด และนํามาเปนสวนหนึ่งของงานประจําไดอยางไร
กพร. ขอให สคบศ. ชวยสนั บ สนุ นใหค วามรูกับ หั วหนา กลุม งาน ผูแทนสํ า นัก และคณะทํา งาน
จํานวน ๒๐๐ คน
มติที่ประชุม :
๑. เห็นชอบใหดําเนินการเชนเดียวกับป ๒๕๕๒
๒. มอบ กพร. และ สคบศ. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะไปดําเนินการ
๓.๒.๒ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม)
¾ กพร.สป. (นางเพียงจันทร ทองปาน) รายงานผลการตรวจประเมินการดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑๔ “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. และผูตรวจประเมิน (บริษัท TRIS) ไดดําเนินการ
ตรวจผลการดําเนินการ และพิจารณาเอกสารหลักฐานการดําเนินงานของ สป. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่ได คือ ๔.๗๙๔๘
สํ า หรั บ ผลการตรวจประเมิ น ในป ๒๕๕๒ นั้ น หมวดบั ง คั บ หมวด ๓ การให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานรอยละ ๘๙.๐๐ ไมผานรอยละ ๑๑ หมวดสมัครใจ หมวด ๑ การนํา
องคการ ผานรอยละ ๘๘.๒๑ ไมผานรอยละ ๑๑.๗๙
จากผลการประเมินที่ไมผานเกณฑตามประเด็นตางๆ สป. จะตองดําเนินการ
๑. จัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ทั้งหมวด ๓ และ หมวด ๑ ในประเด็นที่ยังไมผานเกณฑฯ
๒. นําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยไม
ตองจัดสงแผนดังกลาวไป สํานักงาน ก.พ.ร.
๓. ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ในหมวด ๓ และ หมวด ๑ พรอมกับแผนพัฒนา
องคการ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (หมวด ๖ และ หมวด ๕)
๔. สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลแผนซอม พรอมกับแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ
๒๕๕๓ (หมวด ๖ และหมวด ๕) ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
กพร.สป. กําหนดจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ใน
หมวด ๓ และ หมวด ๑ ในวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมเสมารักษ จึงขอเชิญคณะทํางานที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมปฏิบัติการ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

-๗ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๑. ฝายเลขานุการ แจงวา คุณหญิงทองกอน จันทวิมล มารดานายอาทร จันทวิมล อดีตรอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๓ เจาภาพกําหนดสวดพระอภิธรรมศพวันที่
๑๕-๒๖ ก.พ. ๕๓ ศาลาสีหโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส กําหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๓
เวลา ๑๖.๓๐ น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒. ปศธ. มีเรื่องแจงเพิ่มเติม
๒.๑ เรื่องการเบิกเงินเหลื่อมป ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ชวยเรงรัดใหดวย
๒.๒ เรื่องคาใชจายรายหัวการศึกษาพื้นฐาน คาใชจายเสริมนมโรงเรียน เงินอุดหนุน ๗%
ของ สช. ชวยเรงดําเนินการดวย
๒.๓ มอบ สนย. เชิญ รมว.ศธ. ผูบริหารองคกรหลัก องคกรในกํากับ และผอ.สนย. หารือ
เรื่องแผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓. รอง ปศธ. (นายวินัย รอดจาย) ขอความรวมมือสํานักตาง ๆ ดังนี้
๓.๑ การจัดประชุมขาราชการในสํานักเดียวกัน ถาจัดที่โรงแรม คาใชจายประมาณ ๒๐๐,๐๐๐
บาท ขอใหจัดในกระทรวงเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ
๓.๒ การเสนอหนังสือเพื่อลงนามถึงผูตรวจราชการ หรือผูบริหารระดับสูง ขอใหจัดทําเปน
รายบุคคล เพื่อใหเกียติผูรับหนังสือ
๓.๓ การอนุมัติเรื่องที่มีวงเงินสูง ๆ และที่มีการอนุมัติกอนที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเขามารับตําแหนง บางรายการที่ดําเนินการไมไดก็ขอใหตัดออกนํามาเสนอ
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

