รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๔. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๕. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๖. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๗. นายประดิษฐ ระสิตานนท
๘. นายกมล รอดคลาย
๙. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๐. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๑๑. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๒. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๓. นางสาวกัลยา ทารักษ
๑๔. นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
๑๕. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๖. นายเดชา ศรีตระกูล
๑๗. นายวัชรินทร จําป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
/๑๘. นางสาวดวงพร...

๑๘. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๑๙. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๒๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๑. นายชัชรินทร ชวนวัน
๒๒. นายสายัณห สันทัด
๒๓. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๔. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๕. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๖. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๗. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๘. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๙. นางนันทา อนะมาน
๓๐. นางสาวลิลดา กลิ่นพะยอม
๓๑. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๒. นายวิชัย ผกผา
๓๓. นายสุชิน สาระจันทร
๓๔. นายวีระ จํานง
๓๕. นางสาวนฤมล ไทยวิรัช
๓๖. นายยอดยิ่ง ดิษยบุตร
๓๗. นายสําราญ ชวนวัน
๓๘. นายพงษศักดิ์ ศรีวรกุล
๓๙. นายทวี ศันสนียพันธุ
๔๐. นายพิสิษฐ เดชวงศญา
๔๑. นายพงศธร พนมสิงห
๔๒. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
หัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๕
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๖
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๗
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๘
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ที่ ๙
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

-๓–
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากทีป่ ระชุมครั้งที่แลว
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
๓.๑ เรื่อง แนวทางการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา (กพร./สบย.)
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) รายงานวา ความเปนมาในการกําหนดกรอบแนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สืบเนื่องจาก
๑. การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการยังขาดกลไกในการขับเคลื่อน การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่
๒. ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดยังไมมีเอกภาพ และขาดผูแทนกระทรวงในการ
ดําเนินการรวมกับสวนราชการอื่นในระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
๓. ผูบริหารระดับสูงไมมีเวลาในการติดตามการดําเนินงานที่เปนรายละเอียด ในระดับพืน้ ที่ จึงทําใหขาด
การบูรณาการการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบัติระดับพืน้ ที่
ซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่อง
สังคม และวัฒนธรรม
๔. กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาถึงความสําคัญ ตองมีหนวยงานระดับองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ ใน
การขับเคลื่อนเชื่อมโยงยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา ไปสูการปฏิบัตดิ าน ระเบียบ กฎหมาย เชน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีการ
บริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด โดยใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดขอตั้งงบประมาณได
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสําคัญ คือ
- การบริหารงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุมจังหวัด
- การสรางโอกาสและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและการแกไขปญหารวมกัน
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- การกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสูระดับผูปฏิบตั ิ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ในการปฏิบัตริ าชการ
- การสงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นมีความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีความโปรงใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
ราชการ
- การบริหารงบประมาณจังหวัดใหเปนไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตาม
หลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิตามที่ ก.น.จ. กําหนดตามขอเสนอแนะของสํานักงบประมาณ

-๔–
จากที่ประชุมผูบริหารองคกรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ มี
มติเห็นชอบแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา รวมทั้งองคประกอบของคณะกรรมการการ
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา โดยใหปรับปรุงตามขอเสนอของที่ประชุม
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. รวมกับสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑ - ๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร จัดประชุมปฏิบตั ิการเมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณา
การการศึกษาที่ ๘ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวมกันปรับปรุงแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา โดยมีทานรองปลัดฯ (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ทานหัวหนาผูต รวจฯ (นางรุงเรือง สุขาภิรมย)
และทานผูตรวจ (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) ไปรวมใหแนวคิดและคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการ ผลการ
ประชุมจะไดนาํ มาปรับแนวทางในการดําเนินการใหสอดคลองกับมติที่ประชุม และไดพิจารณาจัดทํารางกรอบ
แผนใหสอดคลองกับพื้นที่ โดยกรอบแนวคิดการบริหารยุทธศาสตรไดจาก Robert S.Kaplan และ David
P.Norton ซึง่ สํานักงาน ก.พ.ร. ใชเปนกรอบในการจัดตั้งสํานักงานบริหารยุทธศาสตร ของกระทรวงมหาดไทย
Kaplan และ Norton ไดอธิบายวา องคกรสวนใหญ รอยละ ๖๐ – ๙๐ มักจะประสบปญหาความลมเหลวในการ
บริหารยุทธศาสตร เปนผลมาจากการที่องคกรมีรูปแบบการบริหารงานแบบแยกสวน การทํางานแบบตางคนตาง
ทํา ตางคนตางรายงานตรงตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติแลว พบวาไมสามารถทําให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคตามที่ยุทธศาสตรวางไว ดังนัน้ Kaplan และ Norton ไดเสนอใหมีการจัดตั้งสํานัก
บริหารยุทธศาสตร เพื่อทําหนาทีด่ ูแลในเรื่องการบริหารยุทธศาสตร เปนเจาภาพในการเชื่อมโยงขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ระดับตาง ๆ ไปสูการปฏิบตั ใิ หเกิดผล
หลักการสําคัญ คือ
๑. ผูนาํ ตองเปนผูทําการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองคการ
๒. การแปลงยุทธศาสตรสูสิ่งที่สามารถจับตองได
๓. การทําใหทั้งองคการสอดคลองและเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร
๔. การจูงใจเพื่อใหทุกคนใหความสําคัญและปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร
๕. การดูแลใหการบริหารยุทธศาสตรเปนกระบวนการทีต่ อเนื่อง
บทบาทของสํานักบริหารยุทธศาสตร คือ
๑. การจัดการระบบวัดผลการดําเนินงาน
๒. การปรับแตงและเชื่อมโยงภายในองคการ
๓. การทบทวนยุทธศาสตร
๔. การพัฒนายุทธศาสตร
๕. การสื่อสารยุทธศาสตร
๖. การจัดการขอเสนอและความคิดริเริ่มใหม ๆ
รางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ....
หมวด ๑ การบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
หมวด ๒ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หมวด ๓ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากลุม จังหวัด
หมวด ๔ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด
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หมวด ๕ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด
หมวด ๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
หมวด ๗ การบูรณาการการจัดการศึกษาจังหวัดและกลุม จังหวัด
หมวด ๘ การกํากับ ติดตาม และรายงานผล
บทเฉพาะกาล
กลไกเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
• คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (กบย.ศธ.)
ประกอบดวย
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
๒. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการทุกคน เปนรองประธาน
๓. กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๖ คน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ผูทรงคุณวุฒิ ผูแ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. ผูแ ทนภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาสังคม
๕. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
๖. กรรมการและผูชวยเลขานุการ จํานวน ๔ คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สป. ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
อํานาจหนาที่
๑. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให
บรรลุตามยุทธศาสตรของกระทรวง
๒. กําหนดเปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัดที่สอดคลองตามยุทธศาสตรที่กระทรวงมุงเนน
๓. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุม จังหวัด
๔. ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง
๕. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบตั หิ นาที่ตา งๆ ตามที่มอบหมาย
• คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัด (กบย.กจ.)
ประกอบดวย
๑. ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด เปนทีป่ รึกษา
๒. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
๓. ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา เปนรองประธาน
๔. ผูทรงคุณวุฒิ รองประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดในกลุมจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่เปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด ผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด กระทรวงมหาดไทย ผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในกลุมจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน ผูแทน
ภาคประชาสังคม นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด
๕. หัวหนากลุมยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา เปน
กรรมการและเลขานุการ
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๖. เจาหนาที่สาํ นักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
๑. อํานวยการและกําหนดแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาในกลุมจังหวัดทีอ่ ยูในพื้นที่
รับผิดชอบ
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิราชการการศึกษาประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
๓. กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย และแผนการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด
๔. ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะในการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาในกลุมจังหวัด
๕. สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๖. สงเสริม ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพัฒนาการศึกษา
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบตั ิหนาทีต่ า งๆตามที่มอบหมาย
๘. ปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
(กบย.ศธ.) มอบหมาย
• คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด (กบย.จ.) ประกอบดวย
๑. ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
๒. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เปนรองประธานกรรมการ
๓. ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด ผูแ ทนสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษา ผูแ ทน สกอ. ในจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผูอ ํานวยการสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผูแทนการศึกษาเอกชนที่ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน
๓ คน หัวหนาสํานักงานจังหวัด ผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทน
ภาคเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ผูแทนหนวยงานหรือ
สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. หัวหนากลุม นโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ เปนกรรมการและเลขานุการ
๕. เจาหนาที่สาํ นักเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เขต ๑ ทีไ่ ดรับมอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
๑. อํานวยการและกําหนดแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาในจังหวัด
๒. วิเคราะห บูรณาการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจําป
๓. กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด
และที่เกี่ยวของ
๔. ใหคาํ แนะนํา ขอเสนอแนะในการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาในจังหวัด
๕. สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๖. สงเสริม ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพัฒนาการศึกษา
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบตั ิหนาทีต่ า งๆ ตามที่มอบหมาย
๘. ปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัด (กบย.กจ.)
มอบหมาย
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แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด
ขอบเขตของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด เปนแผนที่มุงเนนการเชื่อมโยง บูรณาการ
และขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุมจังหวัดที่สอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินและนโยบายของรัฐบาล (Agenda Based) ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(Function Based) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด (Cluster Based) และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(Area Based) รวมทั้งสภาพปญหา ความตองการและความเรงดวนของกลุมจังหวัด โดยการบูรณาการ แผนงาน
โครงการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรในกลุมจังหวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุม
จังหวัด ซึ่งจะชวยลดความซ้าํ ซอนของการใชงบประมาณแผนดินและเกิดการระดมทรัพยากรรวมกัน โดยความ
รวมมือของทุกภาคสวนทั้งหนวยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการและนอกกระทรวง ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอบเขตของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เปนแผนที่มุงเนนการเชื่อมโยง บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา รวมทัง้ สภาพปญหา ความ
ตองการและความเรงดวนของจังหวัด โดยการบูรณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร
ในจังหวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ซึ่งจะชวยลดความซ้ําซอนของการใชงบประมาณ
แผนดินและเกิดการระดมทรัพยากรรวมกัน โดยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการและนอกกระทรวง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ราง)เคาโครงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)
๑. บทนํา/ความเปนมา
๒. สภาพทั่วไปของจังหวัด ดานกายภาพ การปกครองและประชากร โครงสรางพื้นฐาน
๓. สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
๔. สถานการณดานการศึกษา
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เชน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/
โครงการ
๖. การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. กระทรวงศึกษาธิการมีการเชื่อมโยง บูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน หนวยงานและบุคลากรในระดับตางๆ มีความรูความเขาใจยุทธศาสตรที่กระทรวงมุงเนน เพื่อให
สามารถปฏิบตั ิงานเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. กระทรวงศึกษาธิการมีผูแทนในระดับกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด เพื่อประสานเชื่อมโยงการดําเนินงาน
ตามภารกิจกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของไดอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๓. กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีงานวิจัย องคความรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตรและการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
ตลอดจนผูบ ริหารระดับสูงจะมีขอมูลเพื่อการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวงในภาพรวม
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๔. กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเครือขายการดําเนินงานเกิดการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดและจังหวัดใหเกิดการเสริมพลังและรวมมือในการพัฒนาและจัดการศึกษา
๕. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานในระดับกลุมจังหวัด ที่มีขีดสมรรถนะสูงทําหนาที่สนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ตามพันธกิจที่มุงเนนยุทธศาสตรและการบริหารองคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. สรุปไดวา ประเด็นแรก เปนเรื่องโครงสรางของการจัดทําแผนระดับกลุมจังหวัด และแผนระดับ
จังหวัด มีคณะกรรมการ กี่ ชุด กี่ระดับ แตละระดับมีองคประกอบอยางไร อํานาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด
ประการที่สอง เปนเรื่องแนวทางในการดําเนินการ สวนในรายละเอียดที่นําเสนอ สามารถนําไปใชในการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานได
ประการที่สาม เปนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง
 ปศธ. ใหขอสังเกตวา ตามทีไ่ ดนําเสนอ จะใหผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เขต ๑ เปน
ตัวแทนกระทรวง แตตามโครงสรางนี้ทําหนาที่รองประธานกรรมการนั้นถูกตองหรือไม ควรจะเปนเลขานุการ
หรือไม สวนในเรื่องของการจัดทําแผนระดับกลุมจังหวัดขอใหรีบดําเนินการทันที โดยยึด รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบตั ิราชการกระทรวงมาเปนกรอบในการคิดและดําเนินการ เพื่อ
นําไปสูการวิเคราะหบริบทของกลุมจังหวัด
¾ หน.สร. (นายดํารง ลิมาภิรักษ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวาที่ประชุมองคกรหลัก มีมติใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เปนเลขานุการ
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เสนอให สบย.เปนผูช วยเลขานุการ เพื่อความสะดวกใน
การประสานงาน
¾ ผอ.สบย.๖ (นายสําราญ ชวนวัน) รายงานวา หลังจากการประชุมที่ สคบศ. แลว สบย.ไดไปทําความเขาใจ
กับทางมหาดไทย สามารถเชื่อมโยงกันได บางจังหวัดสามารถเสนอของบประมาณจาก กบจ.ได บางจังหวัดเสนอขอ
งบประมาณไมทัน แตในปถัดไปทางมหาดไทยรับวาจะเชิญไปรวมดวย
 ปศธ. ขอทราบความกาวหนาเรื่องการปรับเขตตรวจเดิมใหตรงกับเขตตรวจของสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอให สบย. จัดกลุมพื้นที่ใหสอดรับกับเขตตรวจของสํานักนายกรัฐมนตรี ขณะนี้สถานภาพเปนอยางไร
¾ ผอ.สบย.๗ (นายพงษศักดิ์ ศรีวรกุล) รายงานวา ขณะนี้มี ๑๘ เขตตรวจ เทากับสํานักนายกแลว แตชื่อ
ยังเรียกเหมือนเดิม สวนการทําแผนนั้น สบย.๗ ใหกลุมยุทธศาสตรออกไปทําความเขาใจกับ ศูนยยุทธศาสตรระดับ
จังหวัดทั้ง ๘ จังหวัด ก็ประสบความสําเร็จ และทันตอการเสนอแผนของบประมาณใน กบจ. แตพอถึงระดับชาติ
งบประมาณของเราตกไปเพราะไมไดอยูใน ๔ กลุมงานหลัก (การเกษตร การทองเที่ยว การจัดสรรทรัพยากร และการคา
การลงทุน)
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เสนอให สบย. ปรับแผนยุทธศาสตรใหสอดรับกับ ๔ ดานที่
กนช.เนน
¾ ผอ.สบย.๙ (นายพิสิษฐ เดชวงศญา) รายงานวา ความกาวหนาในการทําแผนพัฒนาระดับจังหวัด สบย.
๙ ไดแจง ๓ จังหวัดที่อยูในเขต เพื่อใหจัดทําแผนแลวแตไมทัน สวนจังหวัดอุบลราชธานีทําทันโดยทําเปนแพ็กเกจ
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ประกอบดวยขอมูล การติดตามและรายงานการศึกษา การจัดทําแผนการศึกษาจังหวัดไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว โดย
ประสานกับ กศน. จังหวัด ใหจัดทําแผนทั้ง ๓ จังหวัด
 ปศธ. การทํางานขอใหทําเปนระดับ และมีการเชื่อมโยงกันทั้ง ๓ ระดับ ตั้งแตระดับกระทรวงถึงระดับ
จังหวัด แนวคิดการบริหารยุทธศาสตรที่สําคัญเริ่มจาก การแปลงยุทธศาสตรของกระทรวงไปสูเปาหมายที่จับตองได
(รูปธรรม) การจัดองคกรใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและสรางการมีสวนรวมในการบริหารยุทธศาสตร โดยทําเปน
กระบวนการตอเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดไปถึงการบริหารที่เปน KPi ตาง ๆ
¾ รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ) ใหขอสังเกตวาคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด
มีมากเกินไปจะทําใหงานบริหารลาชา เชน ผูแทนภาคเอกชน ๕ คน ผูแทนภาคประชาสังคม ๕ คนหรือบาง
จังหวัดมีหลายเขตพื้นที่ก็จะทําใหมีกรรมการเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 ปศธ. ขณะนี้เปนการเริ่มตนการทําแผนระดับกลุมจังหวัดและระดับจังหวัดคงตองรับฟงขอเสนอจากฝาย
ตาง ๆ การทํางานระดับกลุมจังหวัดคงเปน สบย. ถาเปนระดับจังหวัดนาจะเปนเขตพื้นที่ ในตอนนี้ขอใหทุก สบย. เริ่ม
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดใหแลวเสร็จกอนเปดเทอม สวนเรื่องคําสั่งคณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ กพร.สป.
จะเปนฝายจัดทําคําสั่ง
¾ ผอ.สบย.๔ (นางสาวนฤมล ไทยวิรัช) จะขอการสนับสนุนจาก สนย. มาชวยจัดอบรมใหความรูกับ
บุคลากรของ สบย. เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษากอนที่จะลงมือปฏิบัติจริง
¾ ผอ.สบย.๘ (นายทวี ศันสนียพันธุ) รายงานวา วันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมไดมีการวิเคราะห
บทบาท ภารกิจหลักของ สบย. และการยกรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบูรณาการระดับจังหวัด
 ปศธ. การประชุมครั้งตอไปควรเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย สนย. เปนพี่เลี้ยงดานการแปลง
นโยบายสูการปฏิบัติ และ ศทก. ชวยวางระบบดานขอมูลที่เกี่ยวของ
¾ สกก. (นายสายัณห สันทัด) รายงานวาสารวัตนักเรียน(เจาหนาที่บริหารการศึกษา)ในสังกัด สกก.ที่อยู
ตางจังหวัด จํานวน ๓๐ กวาคน จะขอไปอยูกับ สบย. ทั้ง ๑๒ แหง ประมาณ ๒๐ กวาคน โดยจะเปลี่ยนเปนขาราชการ
พลเรือน ใน สบย. มีหนาที่สงเสริมความประพฤติ(สารวัตรนักเรียน) และชวยภารกิจงานอื่น ๆ ของ สบย. สวนเรื่อง
ครุภัณฑ ทาง สกก. จะเปนผูรับผิดชอบจัดให ทั้งนี้จะขอให สํานักอํานวยการ เปนผูจัดทําคําสั่งใหบุคลากรดังกลาวไป
อยู สบย.
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง รายงานการดําเนินงานโครงการศึกษารูปแบบสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจําป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ (สคบศ.)
¾ สคบศ. (นายชัชรินทร ชวนวัน) รายงาน หลักการและเหตุผล ในการทําโครงการศึกษารูปแบบ
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม ใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามหลักการสมรรถนะ
(Competency-based Approach) สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดนําหลักการมา
ประยุกตเพื่อประโยชนในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ดวยการศึกษารูปแบบสมรรถนะ
(Competency Model) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔ กลุมตําแหนง คือ ครู, ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.สพท./รอง และศึกษานิเทศก
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วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. หาภารกิจหลักที่สอดคลองกับบทบัญญัติทางกฎหมาย ความคาดหวังของสังคม/ชุมชนและที่ปฏิบัติจริง
ตามวิสัยทัศน พันธกิจและแผนกลยุทธของหนวยงาน ของ ๔ กลุมตําแหนง
๒. กําหนดรูปแบบสมรรถนะที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของ ๔ กลุมตําแหนง
๓. ตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะที่เหมาะสมและครอบคลุมสมรรถนะที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ของ ๔ กลุมตําแหนง ไดแก ครู, ผูบริหารสถานศึกษา, ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก
วงจรระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล
๑. แบบสมรรถนะ (Competency Model)
๒. การประเมินสมรรถนะ (Com-Assessment) ไดแกการประเมินสมรรถนะตนเอง การหาคาความแตกตาง
ระหวางสมรรถนะปจจุบันกับสมรรถนะที่คาดหวัง
๓. การพัฒนาสมรรถนะ (Development) ไดแกการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง การออกแบบหลักสูตรและการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผลการศึกษาไดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model)
๑. ครูผสู อน (Teacher)
๙ สมรรถนะ
๒. ผูบริหารสถานศึกษา (Principal)
๑๐ สมรรถนะ
๓. ผอ.สพท. (Director of Education)
๑๐ สมรรถนะ
๔. ศึกษานิเทศก (Supervisor)
๙ สมรรถนะ
การนํารูปแบบสมรรถนะฯ ไปใชประโยชนเปนกรอบสมรรถนะพื้นฐานทั้ง ๔ ตําแหนง ที่นําไปสูก าร
ดําเนินงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ เชน
- ระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency-Based assessment)
- ระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency-Based Development)
- ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
- ระบบ อื่นๆ
การใชประโยชนจากสมรรถนะ
- การสรรหาบุคคล (Recruitment & Staffing)
- การฝกอบรมและพัฒนา (Learning & Development)
- การบริหารผลงาน (Performance Management)
- แผนความสําเร็จ (HR & Succession Planning)
- การพัฒนาสายอาชีพ (Career Planning)
- คาตอบแทน & รางวัล (Compensation Rewards & Recognition)
ระบบสมรรถนะที่ควรดําเนินการขั้นตอไป คือจัดทําระบบสมรรถนะเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหครบถวนอีก ๒ ระบบ คือ

- ๑๑ –
๑. ระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency-Based Assessment) เพื่อนํารูปแบบสมรรถนะฯ มา
ใชประเมินขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนําผลการประเมินไปใชตามวัตถุประสงคของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency-Based Development) เพื่อสรางระบบการพัฒนา
สมรรถนะ ประกอบดวย การสรางแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (IDP : Individual Development Plan) และ
หลักสูตรสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ประเภทตางๆ สําหรับใชพฒ
ั นาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบการพัฒนาครูฯ ของ ศธ.จึงจะครบตามหลักการสมรรถนะ
ขอเสนอแนะ
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ขณะนี้มีหลายหนวยงานที่จัดทําสมรรถนะครู เชน สคบศ.,
สพฐ., ก.ค.ศ., สมศ., สสวท. และคุรุสภา ควรจะมีการประชุมหารือกันเพื่อเชื่อมโยงสมรรถนะที่ทุกหนวยงานทําขึ้น
ใหเปนสมรรถนะกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
 ปศธ. การทําสมรรถนะของ INNOTECH จะเปนระบบกวาของเรา ในขณะที่ของเราละเอียดดีอยูแลวดีแตก็
มีจุดออนในบางจุด ถาขาดการดําเนินการที่เปนระบบจะทําใหการขับเคลื่อนไมสะดวก ใหศึกษากระบวนการใหครบแลว
นํามาปรับปรุงระบบของเราใหดีขึ้น ขอแกไขคําวา “VOCATIONAL STRATEGY” เปน “PROFESSIONAL STRATEGY”
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
๔.๑ เรื่องการจัดงานวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๑๗ (สอ.)
¾ หน.กก.สอ. (นายเบญจรงค ศรีเนตร) ไดรายงานวาการการจัดงานวันคลายวันสถาปนากระทรวง
ศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๑๗ ป วันจัดงาน วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ มีกิจกรรมดังนี้
๑.พิธีสงฆ
๑.๑ ถวายภัตราหารเชาพระสงฆ จํานวน ๑๑๘ รูป
๑.๒ ตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๑๑๘ รูป
๒. พิธีสักการะ
๒.๑ สักการะพระพุทธรูปประจํากระทรวง
๒.๒ สักการะศาลพระภูมิ
๒.๓ ถวายเครื่องสังเวยและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖
๓. พิธีบาํ เพ็ญกุศล
๔. พิธีมอบรางวัล “เสมาคุณูปการ” ใหแก ผูทาํ คุณประโยชนใหแกกระทรวงศึกษาธิการ
๕. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๖. การแขงขันกีฬา ณ สนามหนากระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๑๔.๐๐ น.
- กีฬาระหวางหนวยงาน
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- แชรบอลระหวางผูบริหารกับสื่อมวลชน

- ๑๒ –
๗. การเลี้ยงสังสรรค
เวลา ๑๘.๐๐ น.
- กลุมเปาหมาย : จํานวน ๘๐๐ คน
ขอเสนอแนะ
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ขอใหขอสังเกตวา พิธีมอบรางวัล “เสมาคุณูปการ” ผูทมี่ ารับ
รางวัลมาดวยความตั้งใจ แตมีผูรับรางวัลมากเกินไป อยากใหพิธนี ี้มีเกียรติยศมากกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ เริ่มตั้งแต
จํานวนคนที่มจี ํานวนมาก การตอนรับ จนไปถึงพิธีมอบรางวัล นาจะจัดทําใหผูรับรางวัลเกิดความรูสึกวาสมเกียรติ
มากกวานี้
¾ รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) ชี้แจงวา การมอบรางวัล “ เสมาคุณูปการ” นั้น เริ่มตั้งแตการ
คัดเลือกหนวยงานจะเปนผูเสนอรายชื่อมาแลวสงชื่อมา ทาง สป. ก็จะไมรูจัก จึงมอบใหหนวยงานที่เปนผูเสนอเปน
คนดูแลตอนรับ อํานวยความสะดวกทุกเรื่อง ทาง สป. เองจะมีเจาหนาที่สวนกลางคอยชวยเหลืออีกชั้นหนึ่ง ปญหาอีก
อยางหนึ่งคือ ผูรับรางวัลสงผูแทนมารับอยางกะทันหัน ทั้งนี้ สป. ก็จะพยายามทําใหดีที่สุด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการปรับแผนการฝกอบรมจัดประชุมสัมมนาและการดูงานของ สป. (สนย.)
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงานวา การปรับแผนการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนาและการดู
งานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น มติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ ๑
(วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒) กระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศใหสวนราชการปรับแผนการฝกอบรม จัด
ประชุม สัมมนาและ ดูงานในประเทศใหมากขึ้น แทนการฝกอบรมฯ ในตางประเทศ โดยเฉพาะไตรมาส ๑ และ
๒ ยกเวน มีขอตกลงหรือพันธกรณีกับองคการ หรือหนวยงานในตางประเทศ หรือไดรับอนุมัติแลวกอนหนานี้
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย มติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ ๒ (วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒) การรายงานการ
ปรับแผนการฝกอบรมฯใหสวนราชการเรงดําเนินการปรับแผนการฝกอบรม จัดประชุม สัมมนาและดูงานใน
ประเทศใหมากขึ้น สง สศช.ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ หากสวนราชการใดมิไดดําเนินการใหแลวเสร็จ
ตามเวลาที่กาํ หนด ใหถือวาสวนราชการนัน้ ๆ ไมมคี วามจําเปนที่จะตองใชจายงบประมาณในสวนนี้ ทั้งนีใ้ หสํานัก
งบประมาณรับไปตรวจสอบและดําเนินการระงับการเบิกจายงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ ๓ (วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒) ใหสวนราชการทบทวนแผนการฝกอบรมฯ ใหม
เนื่องจากสวนราชการสวนใหญแจงวาไมสามารถปรับแผน การฝกอบรม จัดประชุมสัมมนาและดูงานในประเทศ
ใหมากขึ้นได จึงไมตอบสนองเจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหมากที่สุด จึงมีมติ
ใหทุกสวนราชการรับไปตรวจสอบและพิจารณาทบทวน และปรับแผนการฝกอบรมฯ ในความรับผิดชอบอีกครั้ง
หนึ่ง แลวแจงผลใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ และสงไปให สศช. ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
แผนการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ของ สป. สนย. ไดรับรายงานแลวรวม ๗ หนวยงาน ๑๒ โครงการดําเนิน
การไปกอนแลว ๕ โครงการ คงเหลืออีก ๗ โครงการ ขอปรับแผนฯ ๓ โครงการ ไมขอปรับแผนฯ ๔ โครงการ
ขอความกรุณาหนวยงานที่ยงั ไมสงรายงานดวย ขอใหสงภายในวันนี้กอ น ๑๕.๐๐ น. เพื่อนําเสนอ รมว.ศธ.
โครงการที่ไมตองปรับแผนฯ
๑. การเจรจาและประชุมนานาชาติ
๒. โครงการความรวมมือระหวางประเทศ

- ๑๓ –
ความปรารถนาดีจาก สนย. ปงบประมาณนี้ อาจจะ.....
๑. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจะยากขึ้น
๒. โครงการทีย่ ังไมเริ่มดําเนินการ อาจจะถูกตัด/หั่นงบประมาณเมือ่ ปลายป
๓. ขอใหใชงบประมาณตามวัตถุประสงคที่ขอตั้งไปจริงๆ ถาทําไมไดหรือตองการเปลี่ยนแปลงตองขออนุมัติ
จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการกอน
๔. หนวยงานที่ไมปรับแผนไปตางประเทศโดยมีเหตุผลไมเพียงพออาจถูกสํานักงบประมาณยึดคืนได (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒)
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอทราบวามีหนวยงานใดบางที่ไมปรับแผน
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) ขอไปศึกษาดูงานการพัฒนาดาน ICT เพื่อเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ ณ ประเทศเกาหลีใต สวนประเทศญี่ปุน เปนโครงการใหม จึงขอปรับเปนศึกษาดูงานภายในประเทศ
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) เปนโครงการอบรมตอยอดดานภาษาอังกฤษ ขณะนี้ไดมีการอบรม
บุคลากรไปแลว ไปที่ประเทศออสเตรเลีย เปนผูบริหารระดับ ผอ. สํานัก และระดับปฏิบัตนิ ํามาคัดเลือก เหลือเดินทาง
จํานวน ๑๒ คน ประมาณ ๗ วัน
 ปศธ. ขอใหระบุเหตุผลดวยวาเปนแนวปฏิบัติที่ไดดาํ เนินการมาและจะทําใหการพัฒนาภาษาอังกฤษครบ
ตามกระบวนการที่ไดวามแผนไว
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพันธประทุม) มี ๒ โครงการ เปนโครงการตามนโยบาย กพร. คือการ
สนับสนุนการตรวจราชการเพี่อใหหนวยงานพัฒนาตนเองใหเปนหนวยงานสมรรถนะสูง (HPO) และโครงการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ มุงเนนผูที่สนับสนุนการตรวจราชการ ผูชวยผูตรวจราชการรวมทั้งเขตตรวจ
ราชการพัฒนตนเองใหเปนที่ปรึกษา (Consultant) ในเรื่อง PMQA การตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์นั้น เวลาเขียน
รายงานตองเขียนแบบ PMQA แตหนวยปฏิบัติไมไดทํา PMQA จึงทําใหเกิดปญหาขึ้น มี สบย.ที่จะนํารองคือ อุดรธานี
ราชบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สุดทายก็ให สบย. และสถานศึกษาที่เขารวมโครงการไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย
ประมาณ ๒๐ คน ๗ วัน สวนอีกโครงการหนึ่งคือการจัด OD ของสํานักตรวจ ซึ่งสํานักกําลังพัฒนาตนเองตามหลัก
PMQA สวนใหญจะเปนภาคเอกชน ที่เปนของรัฐบาล คือกรมตํารวจของประเทศสิงคโปร- มาเลเซีย ประมาณ ๒๐ คน
๓ คืน ๔ วัน
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) เสนอวา ทั้ง ๔ โครงการที่ยังคงไว ไมแนใจวาจะกระทําไดหรือไม
เพราะไมตรงหลักเกณฑ ๒ ประการที่ คณะรัฐมนตรีระบุไว และคาดวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ก็คงจะมีมติแบบป
นี้อีก
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพันธประทุม) สําหรับโครงการของ สตผ. เอง สามารถปรับได
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) อยากขอใหชวยกันสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
เรื่องงบประมาณ ตอไปถามีการประชุมนานาชาติ ก็ใหนําเจาหนาทีท่ ี่จะฝกภาษาอังกฤษไปฟงดวย ฝาก สต. จัด
อบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขนใหเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ เพราะเราขาดดานนี้โดยเนนความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน
มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๑๔ –
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไมมี เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

