สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ
๓. นายกมล รอดคลาย
๔. นายประดิษฐ ระสิตานนท
๕. นางจินตนา มีแสงพราว
๖. นายวัชรินทร จําป
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร
นายสหธัญ แสงอินทร
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

๑๑. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๒. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๓. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๑๔. นายอนันต ระงับทุกข
๑๕. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๑๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๗. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๑๘. นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
๑๙. นางนันทา อนะมาน
๒๐. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๑. นายดลุนย วงศศรี

รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
/๒๔. นายสกนธ...

-๒๒๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๓. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๔. นายพงศธร พนมสิงห
๒๕. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๒๖. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๒๗. นางจรรยา ชวนานนท
๒๘. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
ผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ที่
๑.
๒.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งกอน
๒.๑ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.)
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. ไดรายงานถึง
อํานาจหนาที่
๑. จัดทําและประสานการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร
งบประมาณ แผนปฏิบตั ริ าชการของ ศธ. และ สป.
๒. ดําเนินการ และประสานการดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพื่อพัฒนานโยบาย แผน งบประมาณและการดําเนินงานของ
ศธ. และ สป.
๓. ดําเนินการและประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนเฉพาะกิจ
แผนและนโยบายเรงดวน
๔. ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนําดานการ
วางแผน งบประมาณ การแปลงแผนและนโยบายไปสูการ
ปฏิบตั ิ การวิจัย และการติดตามรายงานผล
๕. ดําเนินการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของ ศธ. และ สป.

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ทปษ.(นายกมล รอดคลาย)
- หนวยงานกระทรวงตาง ๆ เชน กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข มักจะมี
แผนงาน เปนงานที่ ศธ. ตองดําเนินการ
และกระทรวงเหลานั้นนําไปเปนผลงาน
เชน การตั้งศูนยวัฒนธรรมในโรงเรียน,
การพัฒนาสุขภาพในสถานศึกษา สนย.จะมี
วิธีการในการบริหารจัดการการทํางาน
รวมกันอยางไร ขอให สนย. ชวยดูในสวน
นีด้ วย
นายสันทัด สินธุพันธประทุม ผอ.สตผ.
- ควรมีการประสานแผนในระดับเขตตรวจฯ
๑๒ เขต เพื่อเปนแนวทางการทํางานรวมกัน
ของเขตตรวจฯ ซึ่ง สนย.สป. ควรเปนเจาภาพ

-๓-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
โครงสรางและอัตรากําลัง รวม ๘๔ อัตรา ผูดาํ รงตําแหนง
๗๔ อัตรา อัตราวาง ๑๐ อัตรา
การดําเนินการสําคัญในป ๒๕๕๑
๑. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และประจําป ๒๕๕๑ ของ
ศธ. และ สป.
๒. การดําเนินการจัดตั้งงบประมาณของ ศธ. และ สป.
๓. การเสนอขอปรับเพิ่มงบอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ ศธ.
๔. การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยของ สป.
๕. การดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การประสานการจัดตั้ง
งบประมาณและการดําเนินการตามแผน
๖. การดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของ
นักเรียน นักศึกษา ใหมรี ายไดระหวางเรียนของ ศธ.
๗. การประสานการดําเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๘. การประสานการดําเนินการศูนยราชการใสสะอาดของ สป.
๙. การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ ศธ. (๒ รัฐบาล)
๑๐. การประเมินผลการจัดงานวันเด็ก และมหกรรมรักการอาน
๑๑. การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แนวทางการดําเนินการป ๒๕๕๒
๑. การดําเนินงานตามภารกิจ
๒. การพัฒนาบุคลากรดานการวางแผน งบประมาณและการวิจัย
๓. การพัฒนาคานิยมและกระบวนทัศน
๔. การพัฒนากระบวนงาน PMQA
๕. การศึกษาระบบการติดตาม และรายงานผลตามนโยบายและ
จุดเนน
๖. การพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๗. เสนอจัดสัมมนาทางวิชาการดานการวิจัย

การดําเนินการ / การมอบหมาย
ปศธ.
ป ๒๕๕๒ จะทํางานในเชิงบูรณาการ
มากขึ้น มีการทําแผน ประสานบูรณาการ
กันใหมากขึ้น ในตน ต.ค.๕๑ ใหมี
work shop เพื่อทําแผนปฏิบต
ั ิงาน
ประจําป ใหทุกสํานักมารวม กพร. เขา
สังเกตการณ ขอให สนย.สป. เปนแกน
หลักในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของ สป.
และจัดลําดับความสําคัญของแผนขจัด
ความซ้ําซอนของแผนในภาพรวม ซึ่งจะสง
ถึงตัวชี้วดั (กพร.) ขอมอบ สนย.
ดําเนินการตนปงบประมาณ ๒๕๕๒ ในการ
จัดทําแผน โดยสํานักตาง ๆ เตรียมขอมูล
ตาง ๆ แลวนํามาจัดทําแผนของแตละสํานัก
และนําผลเสนอที่ประชุมไดรับทราบ และ
ดําเนินการตอไป หลังจากนั้น กพร. จะสาน
ตอในเรื่องของตัวชี้วัดของ สป. แลวนําเขาที่
ประชุมผูบ ริหาร สป. ใหความเห็นชอบ
นําสูการปฏิบัติงานหลักทีต่ องการ ให สนย.
ทําคือ การพัฒนานโยบาย ใหความสําคัญ
กับการวิจัย เพราะการวิจัยจะเปนตัวปอน
ในการวางแผน กําหนดนโยบาย การตั้ง
โจทยวิจัยเปนสิ่งสําคัญ ปญหาทางการ
ศึกษาที่ตองการคําตอบ เชน
๑. การศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ยังไมมีการพัฒนา
เปนรูปธรรม ยังขาดปจจัยปอนระดับ
การศึกษาพื้นฐาน
๒. ระเบียบวินัยในตัวผูเรียน จิตสํานึก
สาธารณะ ยังเปนจุดออน
๓. ทรัพยากรเพื่อการศึกษา:การวิจยั
เพื่อหารูปแบบแนวทางจัดสรร
คาใชจายรายหัว

-๔-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ / การมอบหมาย
หาก สนย. จัดประชุม ขอใหเชิญผูที่
เกี่ยวของอยางหลากหลาย รวมถึง
พระสงฆ เขารวมประชุมสัมมนาดวย
หัวขอการวิจัยอีกเรื่อง คือ ทรัพยากร
ทางการศึกษา เชน การขาดบุคลากร
ขาดงบประมาณ การจัดสรรเงินอุดหนุน
รายหัว จากงานวิจัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหนํามา
พิจารณา จากนโยบายไปสูการบริหาร
ยุทธศาสตร จะดําเนินการอยางไร สป.
จะตองชวยกันคิด เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
การตรวจราชการเปนภารกิจที่สําคัญ
จะตองทําตอไป
สคบศ. จะตองเปนหลักในการอบรม
พัฒนาบุคลากรของ สป. ในเรื่องเทคนิค
การวางแผน โดยมองหนวยงานจากใน
และตางประเทศ “IEP” และยูเนสโก

๒.๒ สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล (สตผ.)
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม ผอ.สตผ. ไดรายงานวา
วิสัยทัศน เปนองคกรหลักในการสงเสริม สนับสนุนการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหมีประสิทธิภาพตามหลักบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร ๑ พัฒนากระบวนการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตร ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายในการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร ๓ เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรสนับสนุนการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล

- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ทปษ.(นายกมล รอดคลาย)
มี ๒ ประเด็น
๑. ยุทธศาสตรของ ศธ. ผตร. เปนเครื่องมือ
ในการทําใหยุทธศาสตรสําเร็จ โดยมีสวน
ผลักดันใหเกิดกิจกรรม
๒. การรายงานผลการตรวจราชการ การ
รายงานเชิงคุณภาพมีความสําคัญ และ
นาสนใจ ไดแก ความตองการของผูเรียน
ตอการเรียนฟรี ๑๒ ป พบวาการฟรีใน
เรื่องใดบางไมจําเปนจะฟรีทั้งหมด แตใน
ทางปฏิบตั ทิ ําไมได

-๕-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผลดําเนินงาน ป ๒๕๕๑
Ó การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีปกติ และ กรณีพิเศษ
- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
Óการพัฒนาเครือขายคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.
๏ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตาม
แผนการตรวจราชการ ศธ.
๏ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
๏ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาป ๕๑ ไดมีการประเมิน
คัดเลือกสถานศึกษาตนแบบทั่วประเทศ จํานวน ๑๓๕ โรง และ
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลฯ เพื่อนําไปประเมินสถานศึกษา
ป ๕๒
Óการสงเสริมนิสัยรักการอาน ศธ. ไดดําเนินการไปแลว
เมื่อวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๕๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
มีผูสนใจเขาชมงานประมาณ หนึ่งแสนคน
Óการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประเมินองคกรดวยตนเอง รอบแรกแลว
และกําลังดําเนินการประเมินรอบสอง
อนาคต
Óสรางและพัฒนาเครือขายการตรวจราชการและประเมินผล
เพื่อสนับสนุนใหเครือขายและหนวยรับตรวจพัฒนาประสิทธิภาพ
ขององคกรเพื่อชิงรางวัลคุณภาพ (PMQA)
Óพัฒนาความรู ทักษะและประสิทธิภาพของบุคลากรสํานัก
ตรวจฯ ใหทําหนาที่ที่ปรึกษาในการพัฒนาองคการตามแนวทาง
PMQA (PMQA CONSULTANT)

Óพัฒนาความรู ทักษะและประสิทธิภาพของบุคลากรสํานัก
ตรวจฯ ใหทําหนาที่ที่ปรึกษาในการพัฒนาองคการตามแนวทาง
PMQA (PMQA CONSULTANT)

การดําเนินการ / การมอบหมาย
๓. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เรื่อง
เงินพบวาทองถิ่นไมมีความพรอม แต
อาจจะเปนเรื่องการใหความรูภูมิปญญา
ทองถิ่น สวนเรื่องเงินอาจจะขอรับการ
สนับสนุนจาก อปท./ อบต.
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ.ศทก.
- ในป ๕๒ โครงการ e-learning
interactive จะดําเนินการในระดับ
พืน้ ที่ ขอให สตผ. ชวยติดตามผลใหดวย
 นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร.
๑. การนํา PMQA เขาสูสถานศึกษา โดย
สตผ. จัดโรงเรียนนํารองขนาดเล็ก กลาง
และใหญ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. ผลการตรวจราชการ พบวาการตรวจ
ราชการจะสรางมูลคาเพิม่ ไดอยางไร
 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกพ.
- ป ๒๕๕๒ จะตองมีการวางแผน เรื่องการ
ประเมินสถานศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหไดตามเปาหมายทีต่ ั้งไว
 ทปษ.(นายประดิษฐ ระสิตานนท)
๑. สตผ. ปจจุบันขาดเอกภาพ ไมมีภาวะผูน ํา
๒. เขตตรวจฯ มีศักยภาพในการรองรับทาง
วิชาการ/วิจัย แตปจจุบนั ขาดการ
ประสานงาน
๓. เขตตรวจฯ ไรทิศทาง ทําใหการขอ
งบประมาณไดไมเพียงพอ ไมมีแผนงาน
การทํางานรวม ตองการใหสวนกลาง
กําหนดเปาหมายทิศทาง

-๕-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
Óแลกเปลี่ยนความรูของขาราชการเกี่ยวกับการตรวจติดตาม
และประเมินผลกับเครือขายในตางประเทศ

การดําเนินการ / การมอบหมาย
 ปศธ.
- งานของ สป.ตองทําอยางตอเนื่องบูรณาการ
เสมือนโซคลองกันตอเนือ่ งตัดขาดจากกัน
ไมได ใน ๓ เรื่อง นโยบายและแผน
การบริหารยุทธศาสตร และการตรวจ
ติดตามนโยบาย การ work shop
ตองใชภารกิจงานเปนตัวตั้ง สิ่งทีอ่ ยากเห็น
คือ สตผ. เสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ใหเสนอเปนวาระ
การประชุม นําผลการตรวจราชการมาแจง
ในที่ประชุม และเชื่อมโยงกับ ศทก.
ใหมีการจัดระบบฐานขอมูล ให สป.
(สวนกลาง) เปนฐานบัญชาการ เขตตรวจฯ
เปนหนวยปฏิบัติระดับพื้นที่
ขอให สนย. เปนเจาของเรื่องเชิญ
ผูเกี่ยวของมาหารือ เพื่อวางระบบวาจะ
ดําเนินการอยางไร
- เรื่องสถานภาพ ตองมองในภาพรวมของ
สป. เปนหลัก
- ใหมีขอมูลนํามารายงานที่ประชุมให
ผูบริหารพิจารณา เชน ผลการตรวจ
ราชการของแตละเขต โดยเชื่อมโยงกับ
ศทก. และตนเดือนตุลาคม ๒๕๕๑
ขอใหมีการหารือในเรื่องแผน เปน
Road Map ที่จะดําเนินการป ๒๕๕๒
หลังจากนัน้ กพร. จะเขามาดําเนินการตอ
โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด ตอจากนั้นจะเปน
เรื่องของการตรวจราชการตามแผนที่
กําหนด

-๗-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒.๓ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ.)
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ ผอ.สคบศ. ไดรายงานสรุป
อํานาจหนาที่ของ สค.บศ.
๑. เปนศูนยกลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
๒. จัดทํานโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนา เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี
๓. ใหคาํ แนะนํา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๕. พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝกอบรม
๖. จัดทําฐานขอมูลในการพัฒนา
๗. สงเสริมและประสานงานเครือขายการพัฒนา
๘. ประสานงานการระดมทรัพยากร และแสวงหาความรวมมือ
๙. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ในสวนที่เปนการทดลองนํารอง
๑๐. ปฏิบตั ิงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
พันธกิจของ สคบศ.
๑. สรางและพัฒนาระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒. วิจัย พัฒนานวัตกรรมและดําเนินการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. ระดมทรัพยากร และพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายใน
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
๕. เรงรัดพัฒนาศักยภาพ สค.บศ. ใหเปนองคกรผูนําแหงการ
เรียนรูดา นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ปศธ.
๑. ปญหาเรื่องอัตรากําลังของขาราชการ ที่จะ
เกษียณอายุมาทดแทน จะตองมีการ
เตรียมการ รูปแบบการบริหารจัดการตอง
เปลี่ยนไป โดยเนนมืออาชีพ
๒. สคบศ. ตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรใน สป. และขาราชการครูใน
สังกัด สป. ดวย
๓. เชื่อมโยงกับ ศทก. โดยฝกอบรมทางไกล
Interactive learning

นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร.
- สคบศ. ไดปรับบทบาทจากผูดาํ เนินการ
เองเปนการสรางเครือขาย โดยใหงบประมาณ
สนับสนุน การปรับอัตรากําลังคน และปรับ
ตําแหนงใหสอดคลอง ควรมีการวางแผน
สรางอัตรากําลังคน และความกาวหนาใน
อนาคต ซึ่งตรงกับ สกก. ในตําแหนงสารวัตร
นักเรียน หาก สป. นําเรื่องนี้มาพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง

-๘-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางภาวะผูนําเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
- เปนโครงการตอเนื่องจากปที่แลว สําหรับปนผี้ ูบริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก จํานวน ๒,๑๐๐ คน สามารถนําประสบการที่ไดรับไป
ใชในการเปนผูน ําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในการ
รองรับการกระจายอํานาจ
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒๐,๖๘๑ คน ไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางแนวรวมเครือขายการพัฒนาคลังความรู
และผูเชี่ยวชาญ
- สคบศ. มีเครือขาย และคลังความรูผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๗๗
เครือขายสามารถใหบริการในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดเปนอยางดียิ่ง
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
- สคบศ. มีระบบการบริหารจัดการโดยเฉพาะ PMQA ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานตามภารกิจและตอบสนองนโยบายได
อยางมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตรที่ ๕ ขับเคลื่อนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สคบศ. สามารถขับเคลื่อนองคกรในทุกมิติ โดยใชระบบ
PMQA เขามาดําเนินการ สามารถเปนแบบอยางใหแกองคกรอื่น
ได
แผนการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ งบอุดหนุน
๙๙,๐๓๕,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร
๑. เรงรัดพัฒนาความรู ทักษะการบริหารจัดการ และภาวะผูนาํ
ของครู ฯ (โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง)
๒. สงเสริมวิจัยเพื่อสรางหลักสูตรและนวัตกรรมการพัฒนาครู ฯ
(โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา)

การดําเนินการ / การมอบหมาย
 นายวัชรินทร จําป ผชช.กศน.
๑. การกําหนดเปาหมายใหชัดเจน จะหา
ทางออกไดโดยการสนับสนุนเครือขาย
โดย สคบศ. เปนแกนกลางได และ กศน.
ยินดีเปนเครือขายในภูมภิ าค
๒. นําครูมาอบรมในชั้นเรียน อาจจะใช
งบประมาณสูง การใชทางไกลจะเกิด
ประโยชน
๓. กศน. มีขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ
ครูประจํากลุม การดําเนินการของ สคบศ.
จะไปไมถึง เนื่องจากไมไดเปนขาราชการ
กศน. จึงขอเปนเครือขายในการพัฒนา
กลุมคนดังกลาว
ปศธ.
- นําเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาครูของ
กศน.
 นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต.
๑. การอบรมครูจํานวนมาก
๒. การทําเครือขายกับตางประเทศ โดยนํามา
ผนวกกับ E-learning
 ปศธ.
- สคบศ. อาจปรับวิธีการฝกอบรม พัฒนา
โดยเก็บคาใชจายจากผูเขารับการพัฒนา
ขอใหศึกษาระเบียบ กฎหมาย ใหดี แตก็
ตองจัดหลักสูตรใหนา สนใจ
 นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย.
๑. ที่มาของการจัดตั้ง สคบศ. เนนครูเปน
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาผลิตและ
พัฒนา
๒. ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครูที่จะ
พัฒนาใหเปนมืออาชีพเปนอยางไร

-๙-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๓. สนับสนุนเครือขายดําเนินการพัฒนาครู ฯ อยางมีระบบและมี ๓. วิธีการทํางานอาจจะใชแนวทาง
เชนเดียวกับ สสส. โดยเปนฝายบริหาร
มาตรฐาน ( โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับการบริหาร
จัดการอยางเดียว แตมีการวางเครือขาย
จัดการ และโครงการฝกอบรมของหนวยงานเครือขาย )
๔. พัฒนา สค.บศ. ใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู
รอง ปศธ. (นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ)
(โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระหวางประเทศอาเซียน
- จากการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ณ สค.บศ.)
พบวาครูโรงเรียนเอกชน มีความตองการ
งบรายจายอื่น
เขารับการอบรมพัฒนา โดยยินดีสนับสนุน
๑. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
คาใชจา ยเอง
๒. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรความรวมมือดานพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตา งประเทศ
¾ภายในป ๒๕๕๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาความรู ทักษะการบริหารจัดการ และภาวะผูน ํา สามารถ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาใหดีขึ้น
๒.๔ สํานักอํานวยการ (สอ.)
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ. ไดรายงาน
อํานาจหนาที่
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของ
สํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งการจัดระบบการอํานวยการ
และประสานราชการของผูบริหารระดับสูงในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การ
บริหารงานการคลังและสินทรัพย ของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบตั ิราชการของกระทรวง
และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ใน
งานที่เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเปน
งานที่มไิ ดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัด
กระทรวง

- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ปศธ.
- เรื่องการติดตามการใชจายงบประมาณ
การจัดคนเขาสูตําแหนง งานของ สอ.สป.
เปนงานที่เกี่ยวคุณภาพชีวิตของทุกคน มี
ความหลากหลาย ประเด็นการจัดบุคลากร
ลงตําแหนงตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ตองสื่อสารทําความ
เขาใจ รับฟงความคิดเห็นใหมาก เพื่อลด
เรื่องการรองเรียน

- ๑๐ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อืน่ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
Óงานที่ดําเนินการในรอบป
๑. การจัดงานวันเด็กแหงชาติ
๒. การนํานักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จํานวน ๓๑๙ คน
ขารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
๓. การประชุมผูบริหาร สป. ศธ. (ทุกวันอังคาร) การประชุม
หัวหนาสวนราชการ สป.ศธ. (๒ เดือน/ครั้ง) การประชุม
กระทรวงศึกษาธิการ (เดือนละครั้ง โดยดําเนินการรวมกับ
สํานักงานรัฐมนตรี)
๔. จัดงานวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ๑ เม.ย.
ณ หอประชุมคุรุสภา
๕. งานราชพิธี งานพิธีการตาง ๆ งานสืบสานวัฒนธรรม เชน
งานรับพรวันปใหม งานวันสงกรานต งานกฐินพระราชทาน ฯลฯ
๖. งานสรรหาและคัดเลือกขาราชการ ในสังกัด สป.
๗. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีการจัดอบรมและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ
๘. การกําหนดตําแหนง ๙ ชช จํานวน ๖ ตําแหนง
๙. โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ของป ๒๕๕๑
๑๐. การจัดตําแหนงและการจัดคนลงตําแหนงใหมตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๑๕๕๑
๑๑. การควบคุการใชจายตามมาตรการประหยัดงบประมาณ
รายจาย
๑๒. การจัดหาตามระเบียบพัสดุ การควบคุมยานพาหนะ
การควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่ และการเบิกจาย
งบประมาณ
๑๓. การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔. การจัดทํารายงานบัญชี ตามระบบ GFMIS
๑๕. การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๖. งานศูนยบริการประชาชน

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๑ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
Óงานที่อยูระหวางดําเนินการ
๑. งานกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ทอด ณ วัดเจ็ดยอด
จ.เชียงใหม วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
๓. การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณประจําป
๔. การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาขาราชการพลเรือน
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ )
๕. การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น
๖. การจัดทําคําสั่งจัดตําแหนงและการจัดคนลงตําแหนงใหมตาม
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑
สป. ศธ. จํานวน ๗ ตัวชีว้ ัด
๘. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (PMQA)
Ó แผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๒
๑. งานวันเด็กแหงชาติ
๒. การเผยแพรและประชาสัมพันธภาพลักษณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. การเรงรัดการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๒
๔. การผลักดันและสงเสริมคานิยม TEAM WINS
๕. การพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร
๖. การกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๑๕๕๑
๒.๕ สํานักความสัมพันธตา งประเทศ (สต.)
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต. ไดรายงานถึง
อํานาจหนาที่
๑. กําหนดแนวทางและทิศทางแผนความรวมมือและงบประมาณ
ดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ดําเนินการในฐานะสํานักเลขาธิการขององคการยูเนสโก และ
องคการซีมีโอ
๓. สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือทางการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ใหไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน
กลุมประเทศเพื่อนบาน

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ปศธ. งานของ สต. ถือเปนหนาตาของ
ศธ. งานที่เชื่อมโยงองคกร ระดับประเทศ
สต. ทําไดดีแลว ไดรับการชื่นชมจาก
ผูเกี่ยวของ ขอให สต. ชวยดูชองวาง
ระหวางความรวมมือระดับนานาชาติ ให
เชื่อมโยงกับแผนงานการปฏิบัติ ของกรอบ
UNESCO , SEAMEO พหุภาคี วาสัมพันธกับ
งานหลักของ ศธ. อยางไร

- ๑๒ –

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔. สนับสนุนขอมูล ขาวสารดานตางประเทศแกผบู ริหาร ศธ.
๕. สงเสริม สนับสนุน เผยแพร และใหบริการขาวสารและวิชาการ
ดานการศึกษาผานระบบฐานขอมูลสารนิเทศขององคกร
ตางประเทศ
๖. สงเสริม สนับสนุนการใหความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อ
พัฒนาบุคลากร ศธ.
๗. ปฏิบัติงานรวมกับ/สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ภารกิจหลัก
¾ เสนอแนะนโยบาย ทิศทาง และกรอบความรวมมือ
ตางประเทศ ทั้งดาน พหุภาคี และทวิภาคีที่ ศธ. มีความ
รวมมือกับองคการระหวางประเทศ
¾ ติดตอประสานงานความรวมมือกับตางประเทศในการใหและ
รับความชวยเหลือจากตางประเทศ
¾ ดําเนินงานในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยองคการระหวางประเทศดานการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และอนุภูมภิ าค
¾ ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา วิจัย ฝกอบรม และดูงาน
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ศธ.
หนาที่ความรับผิดชอบ
¾ สํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติ วาดวยการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)
¾ สํานักเลขาธิการองคการรัฐมนตรีศึกษา แหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (SEAMEO)
ภารกิจรอง
¾ สงเสริม เผยแพร ใหบริการขาวสาร วิชาการดานความรวมมือ
กับตางประเทศ
¾ จัดตั้ง และดําเนินงานศูนยขอมูลสารนิเทศขององคการระหวาง
ประเทศในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และอนุภูมภิ าค

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๓ –

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ภารกิจสนับสนุน
¾ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานทั้งในและนอก ศธ.
ดานความรวมมือกับตางประเทศ
¾ สนับสนุนการเดินทางไปศึกษา ดูงาน และเจรจาความ
รวมมือของผูบริหาร ศธ. และขาราชการ ศธ.
ตัวอยางกิจกรรม /โครงการที่ดําเนินการ
¾ การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๔
¾ และ การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครัง้ ที่
๑๗๙ ที่ประเทศฝรั่งเศส ก.ย.- ต.ค. ๕๐
¾ โครงการผูนาํ เยาวชนเอเชียตะวันออก
¾ วันที่ ๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค. ๕๐
¾ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
¾ ที่ประเทศแคนาดา วันที่ ๒-๑๐ ก.ค. ๕๑
¾ รมว.ศธ. เขารวมประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๓ ที่มาเลเซีย
วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๕๑
¾ การสัมมนาและประชุมหารือความรวมมือไทย-ลาว
วันที่ ๑๓-๑๕ ส.ค. ๕๑
¾ โครงการขับเคลื่อนเสียงเยาวชนเอเชียตะวันออกสูการ
ปฏิบัติ วันที่ ๑๘-๒๒ ส.ค. ๕๑
กิจกรรมโครงการที่ดําเนินการแลว สามารถดูไดที่
www.bic.moe.go.th

งานที่อยูระหวางการดําเนินการ
๑. การประชุมคณะทํางานรวมไทย-ออสเตรเลีย วันที่ ๙-๑๐ ก.ย.
๒๕๕๑ ที่ออสเตรเลีย
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยอินโนเทค ๒๓-๒๕
ก.ย. ๒๕๕๑ ที่ประเทศฟลิปปนส
๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (ครั้งที่ ๑๘๐)
๓๐ ก.ย.- ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๑ ที่ประเทศฝรั่งเศส
๔. การจัดสัมมนาระดับชาติโครงการคุณภาพและความเสมอภาค
ทางการศึกษาของซีมีโอ ๒๙ ก.ย.- ๒ ต.ค. ๒๕๕๑ ที่จังหวัด
ขอนแกน

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๔ –

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๕. ทุนรัฐบาลไทยสําหรับ นศ.ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
๖. การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบ JTEPA
๗. การประชุมระหวางประเทศดานการศึกษา ครั้งที่ ๔๗
๒๕-๒๘ พ.ย. ๒๕๕๑ ที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
๘. กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ ๑๗๕ ป
ไทย-อเมริกา ปลาย พ.ย. ๕๑
๙. การเตรียมการประชุมคณะกรรมมาธิการรวม ไทย-ญี่ปุน
๓ พ.ย. ๒๕๕๑
๑๐. การประชุมสัมมนาในโอกาสเฉลิมฉลอง ๖๐ ป ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑ ที่ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์
๑๑. การลงนามความตกลงดานการศึกษาไทย-จีน ธ.ค. ๒๕๕๑
๑๒. การขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการความรวมมือ
ไทย-มาเลเซีย
๑๓. งานวิจัย “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธความ
รวมมือดานการศึกษากับประเทศเพือ่ นบาน ปงบประมาณ
๕๑-๕๒”
๑๔. การติดตามความกาวหนาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน
(EFA)
๑๕. โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน (รุน ๑ รุน ๒ และรุน ๓)
๑๖. การประชุม Regional Congress on Quality and Equity
Education ของประเทศสมาชิกซีมโี อ ๔-๖ มี.ค. ๒๕๕๒
จังหวัดเชียงใหม
๑๗. การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๔ และการประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙-๑๑ มี.ค. ๒๕๕๒
จังหวัดเชียงใหม
๑๘. การจัดทําหนังสือวารสารยูเนสโก คูรเิ ย วารสารความรวมมือ
กับตางประเทศของ ศธ. และการจัดทําหองสมุด e-library

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๕ –

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒.๖ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. ไดรายงานถึง
ภารกิจหลัก
z เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรูทางการลูกเสือ
ยุวกาชาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ
z กําหนดนโยบาย
z กํากับ ดูแล ขยายผล ประสาน
z ศึกษาวิเคราะห วิจัย สรางรูปแบบมาตรฐาน
z วางระบบ ระเบียบ แบบแผน และเผยแพรแนวคิดการจัด
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เยาวชน และการ
สงเสริม
คุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
z สรางและพัฒนาเครือขายในการดําเนินงาน
z สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร
z นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ยุทธศาสตร
๑. เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ
ระเบียบปฏิบตั ิตา ง ๆ ของลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ใหทันสมัยและเปนปจจุบัน
๒. สงเสริมสนับสนุนและฟนฟูการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ยุวกาชาดใหเปนที่สนใจของเยาวชน และเขารวมอุดมการณ เพื่อ
นําไปสูกระบวนการพัฒนาใหมีพฤติกรรมอันพึงประสงคของสังคม
๓. เรงพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและยุวกาชาด ใหเปนผู
ที่มีความรูความสามารถและประสบการณ เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรู และถายทอดสูเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาคายลูกเสือ ศูนยกิจกรรมยุวกาชาดให
มีมาตรฐานเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และการจัดกิจกรรม
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ทปษ.(นายประดิษฐ ระสิตานนท)
- จะมีแนวทางอยางไรที่จะยกระดับและฟนฟู
กิจกรรมลูกเสือ
 นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน.
- เรื่องการใชที่ดินราชพัสดุ ของคายลูกเสือ
ใหมคี วามชัดเจน เพราะกรมธนารักษมกี าร
ดูแลผลประโยชนจากทีด่ นิ ถา ศธ. ใชไม
คุมคาอาจถูกเรียกคืน
 นายวัชรินทร จําป ผชช.กศน.
๑. กศน. นาจะมีลูกเสือนอกโรงเรียน
๒. กศน. จะเขารวมลูกเสือ กกต. ดวย
ปศธ.
๑. ขอใหชวยกันผลักดันและฟนฟูกิจกรรม
ลูกเสือ
๒. กําหนดหลักสูตรใหมีการฝกปฏิบัติ
กิจกรรมลูกเสือ และกําหนดไวเปน
นโยบาย
๓. การอบรมครูผาน e-learning ให
ประสานผาน ศทก. ซึ่งจะเปนการใช
ทรัพยากรรวมกัน

- ๑๖ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผลการปฏิบัติงานดีเดน ป ๒๕๕๑
z โครงการงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพ ๔ ภาค
z โครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนําความรู
z โครงการอบรมพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
ทั่วประเทศ
z โครงการอบรมวิทยากรแกนนําพนักงานสงเสริมความ
ประพฤติในเขตภาคกลาง
z โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดกลุมประเทศเอเชีย –
แปซิฟก ครั้งที่ ๑๐
z โครงการครอบครัวลูกเสือ ยุวกาชาด สมานฉันทเพื่อ
สรางสรรคสังคมไทย
z โครงการใหความรูแกครูที่ทํางานดานเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
z โครงการสรางสรรคสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
z การพัฒนาคายลูกเสือ ๑๗ แหง
งาน/โครงการ ที่สําคัญที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๒
z การปรับปรุงกฎกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับ
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
z การอบรมพนักงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา ในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหครอบคลุมทุก
พื้นที่การศึกษา
z ดําเนินการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตาม
พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุปนายิกผูอาํ นวยการสภากาชาดไทย ในการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรกิจกรรม ยุวกาชาด
การฝกอบรมและการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
z การพัฒนาคายลูกเสือทั่วประเทศ

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๗ –

ที่
z

z

z

z

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
การสรางและพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด การสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา และการคุมครองสิทธิเด็ก ทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ
การสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมเยาวชนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
อื่น ๆ ในระดับนานาชาติ
ปรับปรุงและพัฒนา Website ใหมีกิจกรรมนาสนใจ
รวมทั้งการวางระบบ E – Learning ดานการฝกอบรม
สําหรับผูบ ังคับบัญชาลูกเสือ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด และ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘

การดําเนินการ / การมอบหมาย

๒.๗ สํานักกิจการพิเศษ (สกพ.)
- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกพ. ไดรายงาน
เพิ่มเติม ดังนี้
อํานาจหนาที่
๑. เรือ่ งกีฬา อยูในภารกิจของ สกพ.
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแนวทางและทิศทางการ
ดําเนินงานดานกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ และนโยบายเรงดวน ๒. นาจะมีการทบทวนภารกิจของ สกพ. ให
สอดคลองกับบุคลากร และบทบาท และ
ตามภารกิจของกระทรวง
สงเสริมตอการจัดการศึกษาแหงชาติ
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริม พัฒนางาน เผยแพรและ
ถาไมใชก็อาจจะมีการถายโอนออกไป
บริการทางวิชาการดานกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ และนโยบาย
หากมีการประชุมหารือจะชวยกันดูอีกครั้งหนึ่ง
เรงดวน
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ทั้งในและนอกกระทรวง ให
เปนไปตามแผนปฏิบตั ิงาน
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
กิจการพิเศษของกระทรวง
๕. ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวน
งานอื่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นทีไ่ ดรับ
มอบหมาย

- ๑๘ –

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
กลุมการศึกษาเพื่อความมั่นคงและประชาธิปไตย
๑. การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทีไ่ มมีสัญชาติไทย
ชนกลุมนอย แรงงานตางดาว
๒. งานแผนเตรียมพรอมแหงชาติ / งานปฏิบัติการจิตวิทยา
๓. งานหมูบ านอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
๔. งานภัยคุกคามการขาวและขาวกรอง
๕. งานทุนระเบิดแหงชาติ
๖ .งานสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
กลุมกิจการพิเศษดานสุขภาพและสวัสดิภาพ
๑. งานระบบสุขภาพแหงชาติ
๒. งานสรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเยาวชน
๓. งานสวัสดิศึกษา
๔. งานความปลอดภัยทางถนน
๕. งานโรคติดตอและไมติดตอ
กลุมสนับสนุนและประสานเครือขาย
๑. งานบริหารสํานักงาน
๒. งานแผนงานโครงการ งบประมาณ
๓. งานวิจยั และพัฒนา
๔. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ
(PMQA)

๕. งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
๖. การจัดการความรู (KM)
๗. งานประชาสัมพันธและเผยแพร
๘. งานกํากับ ติดตามประเมินผล
ผลงานป ๒๕๕๑
กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร “แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา” จัดทําเอกสารแนวทางการนิเทศสู
สถานศึกษาสังกัด สพฐ., สอศ. และ กศน.
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร “วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา” และ “แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียง”

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๙ –

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๓. การแสดงผลงานการดําเนินงาน”เรียนรูตลอดชีวิตบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา”
๔. การประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง “ทรัพยากรไทย :
ประโยชนแกแทมหาชน”
๕. โครงการเด็กไทยอาสาชวยเหลือสังคม
กลุมสงเสริมงานวาระแหงชาติ
๑. มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
๒. การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การรายงานสถานะความแขงแข็ง
ของสถานศึกษา
๓. การประกวดลูกทุงเสมา - ปปส. ป๔
กลุมการศึกษาเพื่อความมั่นคงและประชาธิไตย
๑. การรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตัง้ วุฒิสภา
๒. การประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวปฏิบัติในการจัด
สถานศึกษาสําหรับบุคคลทีไ่ มมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทย
๓. การสนับสนุนและประสานงาน การติดตามประเมินผลการ
ประกวดหมูบา นอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
๔. งานวันครอบครัวอบอุน
กลุมกิจการพิเศษดานสุขภาพและสวัสดิภาพ
๑ การจัดทําคูมือการปองกันโรคติดตอและโรคไมตดิ ตอ
๒. การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลีย่ นเรียนรูการดําเนินงาน
จัดการเรียนรูเพศศึกษา
๓. กิจกรรมวัยสวย วัยใส ทรรศนะใหมวันวาเลนไทน
๔. การรณรงคลดอุบตั ิเหตุทางถนนชวงเทศกาล
๕. การจัดทําคูมือสวัสดิศึกษาเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
กลุมสนับสนุนและประสานเครือขาย
๑. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ภายในในสํานัก

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๒๐ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
แผนงานป ๒๕๕๒
๑. การจัดทําหลักสูตร การประเมินและการพัฒนาคุณภาพ
วิทยากร โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา
๒. การสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคหลักในการขับ
เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน
กลุมสงเสริมงานวาระแหงชาติ
๑. พัฒนาระบบการดําเนินโรงการ ๑ เขตพื้นที่ ๑ ศูนย
ศีลธรรม ใหมปี ระสิทธิภาพ
๒. การสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติดใหแขมแข็ง
กลุมการศึกษาเพื่อความมั่นคงและประชาธิไตย
๑. การพัฒนาหลักสูตรประชาธิปไตยในสถานศึกษารวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒. พัฒนาระบบงานดานการขาวและขาวกรองดานความมั่นคง
๓. พัฒนาระบบการติดตามผลการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
กลุมกิจการพิเศษดานสุขภาพและสวัสดิภาพ
๑ ปรับปรุงคูมือการปองกันโรคติดตอและโรคไมตดิ ตอให
สมบูรณ
๒. เผยแพรหลักสุขบัญญัติแหงชาติ
๓. สงเสริมความรวมมือภาคเอกชนในการสรางจิตสํานึก เรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน
๔. ประสานความรวมมือกับ สปสช. ในการประกันสุขภาพให
แกนักเรียน
กลุมสนับสนุนและประสานเครือขาย
๑ พัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๒๑ –

ที่
๓.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ / การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน. แจงวาขอใหแตละ - ที่ประชุมรับทราบ
สํานักที่เสนอ กฎกระทรวง ระเบียบ ตัวกฎหมาย พ.ร.บ. ขอใหรีบ
นําเสนอ เพราะเหลือเวลาอีก ๒ สัปดาห เกรงวาจะเสนอไมทัน
ซึ่งจะสงผลตอตัวชี้วัดของสํานัก และเงินโบนัสดวย

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สอ.สป.
ผูจดรายงานการประชุม

