สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๓. นางเบญจพร โพธิปดชา
๔. นายชอบ ลีซอ
๕. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๖. นางสาวปริยา เลิศลอย
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายสุรชาติ สังขรุง
นายกมล รอดคลาย
นางปรียานุช จริยวิทยานนท
นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นายสํารวม พฤกษเสถียร
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายปราณีต ศรีศักดา

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายศุภกร วงศปราชญ
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
นางสาวนันทิชา บุญสุวรรณ
นายอนันต ระงับทุกข
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นางสาวอาริยา เมฆาธร
นางพูลศรี พรหมดนตรี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุรี แกวเล็ก)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๓
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอํานวยการเขตตรวจราชการประจําเขต กทม.
/๒๒. นางสุธาวดี...

-๒๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๖.

นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางสาวนันทวัน ราษฎรนยิ ม
นายนันทา อนะมาน
นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๒๘. นายพงศธร พนมสิงห
๒๙. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอํานวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
การทํางานกับรัฐบาลในชุดปจจุบัน ดังนี้
๑. การแบงงานให รมช.ศธ. ปฏิบตั ิราชการแทนใน - ที่ประชุมรับทราบ
สวนของ สป. รมว.ศธ. ดูแล ซึ่งในสวนที่เกี่ยวของ
กับ รมว.ศธ. มีอยูหลายประเด็นที่เกี่ยวของ กับ สป.
ดังนี้
๑.๑ การจัดประชุม
- การประชุมองคหลัก กําหนดทุกวันศุกร
เวลา ๑๔.๐๐ น. สร. เปนเจาของเรื่อง
- การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
ประชุมในวันศุกรสัปดาหสุดทายของเดือน โดย สอ.
เปนเจาของเรื่อง และ รอง ปศธ. (นายชินภัทร
ภูมิรัตน) เปนเลขานุการ
๑.๒ ประธานกรรมการ ๔ คณะ ที่มี รมว.ศธ. - ขอใหกรรมการทั้ง ๔ คณะ เตรียมรายละเอียดในการ
ประชุมเสนอทาน รมว.ศธ ดวย
เปนประธาน ซึ่งอยูในงานของ สป. ประกอบดวย
๑) คณะกรรมการ กคศ. ๒) คณะกรรมการ กศน.
๓) คณะกรรมการ สช. ๔) คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ป ร ะ ธ า น แ จ ง ว า ใ ห มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการในทุกเดือน และใหบันทึกตอทายใน
กรณีทาน รมว.ศธ ไมสามารถเปนประธานการประชุม
ได ขอให ม อบรองประธานเป น ผู ดํ า เนิ น การแทน
รวมทั้ ง การประชุ ม อกพ.กระทรวง เพื่ อ ให ก าร
บริหารงานคลองตัว ยกเวน กคศ. เนื่องจากเปนเรื่อง
นโยบาย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒. การประชุมสภาลูกเสือประจําป

- ขอให สกก. เรงดําเนินการโดยดวน เนือ่ งจากเลยกําหนด
มานานแลว

๓. การรายงานการดําเนินงานให รมว.ศธ ทราบ

- ขอใหจัดทําทุกสํานัก โดยดูตัวอยางการจัดทํารายงานของ
กคศ. ที่มีรายละเอียดชัดเจน มีการนําเสนอตั้งแต วิสัยทัศน
พั น ธ กิ จ โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก ค ศ .
การบริห ารงาน ข อมูล พื้น ฐาน งานในป งบประมาณ ๕๑
กฎระเบียบ หลักเกณฑ กฎหมาย พระราชบัญญัติ เพื่อใช
นําเสนอทาน รมว.ศธ และเปนคูมือในการบริหารงานดวย

๔. การจัดทําสรุปงานที่เสนอ รมว.ศธ.
- ที่ประชุมรับทราบ
ประธานแจงวา สร. ไดจดั ทําสรุปขึ้น website และ
จัดพิมพแจกแลว ซึ่งเปน Brifing ของ ๕ องคกรหลัก
เสนอตอ รมว.ศธ. ในสวนของ สป. ที่นาํ เสนอไวมี
เรื่องของโครงสราง ซึ่งจะปรากฏเฉพาะ ๓ องคกร
หลัก คือ สป. สพฐ. และ สกอ. ในเรื่องนี้ รมว.ศธ.
ขอดูในภาพรวม ไดมอบให กพร. และ สน.
ดําเนินการแลว
นางสาวอาริยา เมฆาธร แทน หน.กพร.
รายงานวาไดจดั ทําหนังสือ และ รอง ปศธ.
(นายชินภัทร ภูมิรัตน) ลงนามแลว และแจงไปยัง
องคกรหลักและ ๓ สํานักบริหารแลว

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- ที่ประชุมรับทราบ
๕. โครงการเกษียณกอนกําหนด
ปศธ. แจงวา ขณะนี้ สอ. รอประสานวาเรื่องจะเขา
ครม. อยางไร ในสวนของ สป. ไดเตรียมการในสวน
ที่จะประกาศไวแลว
๖. โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
- ที่ประชุมรับทราบ
ปศธ. แจงวา มีความชัดเจนที่รัฐบาลจะดําเนินการ
ตอ และ นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต. ได
เสนอขอมูลรายงานความกาวหนาไปแลว ขณะนี้
รอคณะทํางานของ รมว.ศธ. เชิญพบเพื่อหารือการ
ทํางาน
๗. การหารายไดระหวางเรียน
ปศธ. แจงวา คณะทํางานของ รมว.ศธ. จะเชิญ
ผูรับผิดชอบงานไปพบ

- มอบ สนย. ดําเนินการตอไป

๘. เรื่องกองทุน กรอ. กับ กยศ. ปศธ. แจงวา รมว. - มอบ ผตร. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) เปนผูดแู ล
ศธ. ไดแตงตั้งคณะทํางานเพือ่ พัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งจะมีการ
ประชุมหารือบายวันนี้
๙. เรื่องกฎหมาย
- ที่ประชุมรับทราบ
ปศธ. แจงวา ตามที่ตกลงกับ รมว.ศธ. ในเรื่อง
ของกฎหมายเปนหนาที่ของสํานักนิติการ สป. จะมี
การแบงงานเปน ๒ สวนคือ
สวนที่ ๑ เรื่องรัฐธรรมนูญ มีประเด็นหลัก
๒ ประเด็น คือ
๑) เรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป ซึ่งมีเรื่อง
ที่ลงตัวแลว คือ การนับป จะนับ ป.๑ ถึง ม.๖ และ
จะรวมอนุบาลอีก ๒ ป คือ ไมนอยกวา ๑๒ ป เปน
๑๔ ป
๒) เรื่องคาใชจา ย ที่สามารถจัดเก็บเพิ่มเติมได
หรือไมจัดเก็บ ในสวนนี้ รมว.ศธ. จะให สพฐ. นําเขา
ที่ประชุมองคกรหลัก
สวนที่ ๒ การปรับปรุงกฎหมาย ในสวนที่จะ
ขอเปนกรม

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๑๐. นโยบายรัฐบาล
ปศธ. แจงวา มีประเด็นที่นาสนใจและเกี่ยวของ
กับ สป. คือ
- เรื่องการขยายบทบาทของ Fix it Centre
- ขอให สช. ทําหนังสือถึง สอศ. โดยทานปลัดฯ ลงนาม
เพื่อนําเอาอาชีวศึกษาเอกชนผนวกรวมเขาไปดวยโดย
ของ สอศ. ซึง่ อยูในนโยบายเรงดวน ๑๙ ขอของ
เชิญผูแ ทนโรงเรียนเอกชน ผูรับผิดชอบโครงการของ
นโยบายรัฐบาลที่จะไดรบั การจัดสรรงบประมาณมาก
สอศ. มารวมวางแผน
นายสํารวม พฤกษเสถียร เลขาธิการ สช. ชี้แจงวา
- ขอให สนย. นําไปปรับในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ
มีความเปนไปไดเพราะวาในศูนยวิชาชีพตางๆ มี
นโยบายในการทําโครงการและแผนงาน รวมทั้งเตรียม
ชางกล ชางยนตอยูแลว เราทําใหนายกสมาคมของ
อาชีวะ ทํา Mapping สาขาวิชาตาง ๆ
ที่จดั ทํางบคําขอ ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอให สนย.
จัดเตรียมขอมูลดังกลาวเพื่อเขาประชุมองคกรหลัก
- ขอ สนย. เตรียมขอมูลในการปรับงบประมาณป ๒๕๕๑
- นโยบายดานการศึกษา ๖ ขอ
จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับ สป. ๓ เรื่อง คือ ๑. หารายได
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. ชี้แจงวา
ในขั้นตอนของงบประมาณ คือ ในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๑ ระหวางเรียน ๒. ทุน กรอ. และ กยศ. ๓. ๑ อําเภอ
คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดิน ๑ ทุน และเตรียมขอมูลโครงการหารายไดระหวางเรียน
ไวดวย
ของรัฐบาล ที่สํานักงบประมาณกับสภาพัฒนฯ จัดทํา
หลังจากที่เห็นชอบแลว ศธ. จะตองจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ๔ ปในสวนของกระทรวงฯ และการจัดทํา
แผนปฎิบัติราชการ ๔ ป ของแตละองคกรหลัก
ดังนั้น ในการประชุมองคกรหลักจะเสนอเปนกรอบ
กวาง ๆ คือ เมื่อรัฐบาลไดมีการอนุมัติแผนฯ แลว
สนย. ไดมีการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ
๔ ป ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผน
บริหารราชการ ๔ ป ซึ่งขณะนี้ไดจดั ทําแผน ๕ ปไว
เปนกรอบคราว ๆ ซึ่งจะตองปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงฯ
และจะตองมีการปรับแผนปฏิบัติราชการ ๑ ป ซึ่ง
จะตองดูแนวนโยบายในป ๕๑ วาจะตองมีปรับ
อะไรบาง แตสิ่งที่สําคัญ คือ การปรับแผนปฏิบตั ิ
ราชการที่จะเปนแผนงบประมาณในป ๕๒

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ในการจัดตั้งงบประมาณป ๕๒ โดยกรอบขณะนี้
คือ เมื่อแผนบริหารราชการแผนดินอนุมตั ิแลว
จะตองขอนโยบายจาก รมว.ศธ. ที่จะเปนจุดเนนใน
การขอตั้งงบประมาณตามกรอบวงเงินที่สํานัก
งบประมาณจะมีการขออนุมัติจาก ครม. ประมาณ
วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๒

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ขอให กศน. ทํารายละเอียดงบประมาณที่จะขอในป ๕๒
๑๑. การสรางศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
มีเรื่อง ดังนี้
จังหวัดนราธิวาส
๑. ปรับปรุงศูนยเทคโนโลยี
ปศธ. ขอทราบวา งบประมาณที่ใชในการสราง
ศูนยฯ ดังกลาว โดย ศ.อบต. จะสมทบสวนหนึ่ง และ ๒. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา จังหวัดนราธิวาส
๓. ระบบทีจ่ ะสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
ให กศน. จัดสรรงบประมาณ ๒๐๐ ลานบาท วาจะ
การศึกษาตามอัธยาศัยยังไมมีอะไรที่เปนแรงจูงใจ
เปนงบ ๕๑ หรือ ๕๒
นาจะใชกฎหมายฉบับนี้ เพื่อที่จะเตรียมคําของบ ๕๒
นายสมบัติ สุวรรณพิทกั ษ ผอ.กศน. ชี้แจงวา
และใหนัดประชุม ๑๑ คณะเรงดวน พรอมทั้งกําหนด
เปนงบประมาณป ๕๒ ของ กศน. ในสวนที่ ศ.อบต.
หัวขอทีจ่ ะจัดระบบสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัด
จะใหเปนการสนับสนุนเชิงนโยบาย แตงบประมาณ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เปนของ กศน. ที่จะดําเนินการในภาคใต ซึ่งวงเงินที่
คิดเบื้องตน ๑๕๐ ลานบาท
๑๒. คําของบประมาณป ๕๒ ของ สช.
ปศธ. ให สช. ดําเนินการ
๑. ติดตามคาใชจายพืน้ ฐาน ที่ สพฐ. เสนอวา
ตองใชเงิน ๒๐,๐๐๐ ลานบาท ในสวนนี้ถา ภาครัฐได
อะไร สวนของ สช. ควรไดดว ย ตองติดตามสิทธิวา
จะไดอะไรบาง
๒. เงินสมทบ ๘๐๐ ลานบาท ที่รัฐบาลไมจาย
ใหกองทุนสมทบใหขอคืนมา ในสวนที่ตองสมทบให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของครูเอกชนนอกระบบ
ใหเตรียมขอมูลและศึกษาจํานวนครูที่จะเขากองทุน
และใหบรรจุอยูในคําขอดวย เปนสิ่งที่เพิ่มเติมเขามา
จากงบปกติ

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
นายสํารวม พฤกษเสถียร เลขาธิการ สช. ชี้แจง ๑. สช. ควรสงขอมูลพื้นฐานใหผูเกี่ยวของเพื่อจะได
เตรียมการ
ว า เงิ น ค า ใช จ า ยพื้ น ฐานถ า ใช ๖ เดื อ นแรกถึ ง ต น
ปงบประมาณ ๕๒ จะใชเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งได ๒. การเก็บคาเลาเรียนเชิงนโยบายในการเปดเทอมใหม
ขอเปนไปตามกติกาที่กําหนดไวกับโรงเรียนเอกชน
เรี ย นท า นรองฯชิ น ภั ท ร และ สนย.แล ว ส ว นถ า ใช
เพราะฉะนัน้ ในปนี้ก็ตรึงคาเลาเรียนไว ขอใหนําเขา
ตลอดป เฉพาะค าใช จา ยพื้น ฐานประมาณ ๘,๐๐๐
ล า นบาท ในส ว นของเงิ น ค า งกองทุ น สงเคราะห มี
คณะกรรมการ สช. ในการประชุมครั้งตอไป
๘๐๐+๓๘ ลานบาท ซึ่งเปนบุคลากรที่เกิดขึ้นใหม
พรบ.ฉบั บ ใหม มาตรา ๓๒ ระบุ ว า โรงเรี ย น
เอกชนเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาได ต ามสภาพ
ค า ใช จ า ยจริ ง โดยมี ค า ตอบแทนครู ที่ ดี ค า วั ส ดุ
อุปกรณการสอน และจากการตรวจเยี่ยม ๔ จุด ไมมี
โรงเรี ย นไหนประสงค จ ะขึ้ น ค า เล า เรี ย นเกิ น เหตุ
เพราะฉะนั้ น การใช น โยบายตรึ ง สามารถทํ า ความ
เขาใจได
ปศธ. เปนหวง สช. เรื่องการฟองศาลปกครอง - ขอให สช. นํากรณีศึกษาของ รร.อัสสัมชัญ และ
ขณะนี้โรงเรียนเอกชนถูกผูปกครองฟองเปนจํานวน รร.นานาชาติ เปนตัวอยาง โดยไมตองระบุชื่อโรงเรียน
โดยใหระบุขอกลาวหา ขอเท็จจริงเปนอยางไร และขอที่
มาก
ทั้งนี้ พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับนี้ โรงเรียนควรปฏิบัติ และหามปฏิบตั ิควรจะเปนอยางไร
ใหอํานาจ รร.เอกชนมาก ซึ่งอาจจะทําใหถูกฟองรอง ทําเปน case study แลวทําการแจงเวียน และเผยแพร
ไดงาย ขอใหนํา case study ที่ถูกฟองศาลปกครอง ไวใน web ของ สป.
และกฎหมายฉบั บ ใหม ที่ ใ ห สิ ท ธิ์ และให พิ จ ารณา
มาตราไหนที่ควรระมัดระวัง
๑๓. นายศัจจธร วัฒนะมงคล ผอ. สกพ. เสนอ
รายงานความกาวหนา ๔ เรื่อง
๑. เรื่องการตั้งพระราชสมัญญา สมเด็จพระเจา - ปศธ. ขอใหเพิ่มสมัญญา ที่ นายเนาวรัตน พงษไพบูลย
ใหไวดวย คือ “เมธี ภินนั ท” ความหมายคือ นักปราชญ
พี่นางเธอฯ
ผูรเู รื่องหลากหลาย สรางความยินดีใหกับประชาชน
เมื่อวันศุกรที่ผานมาไดประชุมคณะทํางานใน
สวนของ สป. ที่ไมเกี่ยวของกับผูทรงคุณวุฒิ ที่ประชุม เนื่องจากความหมายดี
ไดเสนอสมัญญา ๓ ชื่อ และใหผูเสนอสรุปความหมาย
ของสมัญญาประกอบมา และมีการขอปรับมา ๑ ชื่อ
จะเปนแนวที่ขึ้นตนดวย “สมเด็จเจาฟานักการศึกษา”
และมีความหมายประกอบ

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
หลังจากนี้ ฝายเลขาฯ จะทําการรวบรวมเอกสาร
เรียบเรียงใหสอดคลองกับสมัญญา และจะขอประชุม
อีกครั้งหนึ่งกอนที่จะสงรายชื่อไปใหผูทรงคุณวุฒิ
๒. เรื่องโรคติดตอ/โรคไมติดตอ
- ขอให สกพ. ชวยเรงดําเนินการ เนื่องจาก รมว.กระทรวง
รายงานความก า วหน า ว า ได ป ระสานไปยั ง สาธารณสุขใหขาววาจะสนองพระราชดําริ สมเด็จ
รพ.วิชัยยุทธ ตามที่ไดรับคําแนะนําแลว ขณะนี้ทาง พระเทพฯ วาจะทํารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
รพ. กํา ลังขอขอมูล จากคุณหมอที่เขียน และได นัด
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลว ซึ่งจะประชุมใน
วันศุกรนี้
๓. การรณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบ
- ที่ประชุมรับทราบ
- รายงานให ท ราบว า กระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศให ศธ. มีสวนในเรื่องของการควบคุมการ
บริโภคยาสูบดวย ซึ่งกําลังจะแจงเวียนใหทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
๔. กิจกรรมรณรงคการเลือกตั้งวุฒิสภา
- ไดเรียนเชิญ รมว.ศธ. ไปรวมพิธีเปด
กิจกรรมดังกลาว ที่โรงเรียนสามเสน ในวันศุกรที่
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. และมีการ
ถายทอดผาน ETV. เปนหลัก ซึ่งไดประสานเบื้องตน
แลว สวนทีวีเสรีใหประชาสัมพันธประสานอยู
- ที่ประชุมรับทราบ
๑๔. นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. รายงาน
เหตุการณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ (วันวาเลน
ไทน) ไดดาํ เนินการจัดสายตรวจ รวมดําเนินการกับ
ตํารวจ เจาหนาที่ตาํ รวจสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและ
สตรี ผูปกครอง และตํารวจปราบปรามยาเสพติด
โดยแบงพื้นที่เปน ๒ สวน คือ ฝงธนบุรีกับฝงพระนคร
ตรวจพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม จํานวน ๖๓ คน
เปนผูชาย ๑๙ คน และผูหญิง ๔๔ คน ในเขตพื้นที่
กทม. ๑ ๒ ๓ สพท.นนทบุรี สพท.ปทุมธานี
สังกัด สกอ. และ สอศ. จํานวน ๑๘ โรงเรียน ซึ่งจะ
ขอหารือวาควรจะแจงไปยังสถานศึกษาหรือตนสังกัด
ไดหรือไม

-๙ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
ปศธ. เสนอวา ควรแจงไปพรอมรายชื่อ พรอมทั้ง
เฝาระวังและควรมีการตักเตือนดวย และให ผอ.
ศุภกร ตองทํามาตรการดวย วาจะมีมาตรการอยางไร
เหมือนโรคปากเทาเปอย ของ สช. ชวยออก
มาตรการดวยวาพบแลวจะเยียวยาอยางไร ปองกัน
อยางไร แกไขอยางไร
ผตร.ศธ. (นายชอบ ลีซอ) ใหขอคิดเห็นวา
- ขอชื่ น ชมผลงานของ สกก. สํ า หรั บ ผลการ
ดําเนินงาน แตมีสิ่งที่เปนหวงคือ เปนการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพสวนบุคคลหรือไม ถาหากเปนนักเรียนอยูใน
เครื่องแบบก็ถือวาเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม แตถาเปน
เด็กระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ยังไมมีกฎหมาย
ขอไหนหาม ควรจะมียุทธศาสตรในเชิงรุกมากกวา
การรณรงครักนวลสงวนตัว ปลูกฝงคานิยมที่ดี นาจะ
เหมาะสมกวา
ปศธ. แจงวา เรื่องนี้ สกก. ควรจะเชิญกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมฯ กั บ ฝ า ยกฎหมายมาหารื อ และ
ขอใหหยิบกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวของ กับงาน และ
พิจารณาวาอะไรที่ทําได ทําไมได ในการทําสรุปควร
แจ ง ด ว ยว า ในกรณี นี้ ผิ ด กฎกระทรวงข อ ไหน ผิ ด
ระเบียบขอไหน กฎหมายบานเมืองฉบับไหน จะทํา
ใหงานชัดเจนขึ้น
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. ชี้แจงวา ใช
วิธีการตรวจรวมกับตํารวจสวัสดิภาพเด็ก กระทรวง
พม. และมีสายตรวจที่เป น ผู หญิ งรว มไปด วยอย า ง
นอย ๒ คน สําหรับการเขาไปตรวจหรือถายภาพ
ก็พยายามทํางานดวยความระมัดระวัง
ปศธ. แจงวา ในวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๑ กระทรวง
- มอบ สกก. และทีมสารวัตรนักเรียนไปปฏิบัติการ
สาธารณสุขจะเขาไปตรวจคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง
รวมกับกระทรวงสาธารณสุข
ใหถือโอกาสนําทีมสารวัตรนักเรียนไปปฏิบัติการ
รวมกับกระทรวงสาธารณสุขดวย จะตองดูกระแส
กฎหมายใหมทีเกี่ยวของกับเด็กดวย

- ๑๐ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ปศธ. แจงวา ในเดือนพฤษภาคมกับเดือน
มิถุนายน จะมีวันบุหรี่กับวันยาเสพติด ใหเตรียม
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงควันงดสูบบุหรี่โลกและ
ยาเสพติดโลกดวย
๑๕. วันสถาปนา ศธ. ปศธ. วา
๑) ให สอ. นําเสนอรายงานความกาวหนาใน
การประชุมในครั้งหนา และเรื่องการจัดพิมพหนังสือ
ที่ระลึก
๒) ผู ที่ ไ ด ทํ า คุ ณ ประโยชน ใ ห กั บ สป. ได ข อ
ความรวมมือไป ๒-๓ หนวยงานแลว คือ
กศน. ขอให Google ซึ่งไดเขามาชวยพัฒนา
ระบบสื่อสารภายในใหกับ สป. ซึ่งชวยทั้ง กศน. และ
ศทก. ดวย ขอใหจัดเข็มเสมาคุณูปการใหกับ Google
ดวย
สช. ขอคนที่มีผลงานมา ๑๕ ป ซึง่ จะขอให
กับครูนอยโรงเรียนเอกชน ๑ คน
สกสค. ไดแจงแลววา ใหคณะที่ทําแผนฟนฟู
องคการคาเปนผูรับรางวัล
ผตร. (นายศิลปชัย หอมทรัพย) ใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับกฎหมายวา มีกฎหมายรองรับที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของ ศธ โดยตรง คือ เด็กที่มีอายุตา่ํ กวา ๑๘ ป
ใน พรบ.คุมครองเด็ก สําหรับเด็กที่มีอายุเกิน ๑๘ ป
ก็ยังมีปญหาในขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ
การลงโทษ สําหรับเรื่องเครื่องแบบนั้นมีกฎหมาย
พรบ. วาดวยเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะ ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดในกรณีที่ประพฤติ ปฏิบัตไิ ม
เหมาะสมอยูในเครื่องแบบ สําหรับแนวทางนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ที่มีกฎหมายเฉพาะ พรบ.ดังกลาวไม
สามารถควบคุมได ซึ่งคุมไดเฉพาะ อาชีวะ และ
พื้นฐาน

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- มอบ สกพ. เตรียมกิจกรรมเกี่ยวกับรณรงควันงดบุหรี่
โลก การรณรงคยาเสพติดโลก

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. ขอใหแตละสํานักฯชวยคัดเลือกตัวแทนสํานักละ ๑ คน
เพื่อเปนผูแ ทนของ สป”
- มอบหัวหนา พงศธร ดําเนินการ พรอมทั้งใหเตรียม
รายการที่ใหทาน รมว. แถลงนโยบายวันอาทิตย ชอง ๑๑
เวลา ๑๓.๐๐ น.

- ๑๑ ลําดับ
ที่

๒.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ปศธ. ใหขอเสนอแนะวา ลูกคาหลักของ สกก.
จะเปนเด็กที่มีอายุตํากวา ๑๘ ป แตถาพบนักศึกษา
ให ใ ช พรบ. หอพั ก ฉบั บ ใหม แทน และควรต อ ง
ศึกษากฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวของใหชัดเจน
นางศิริพร กิจเกื้อกูล แทน เลขาธิการ กคศ. ให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายวา กฎหมายคุมครอง
สิทธิเด็ก สิ่งทีจ่ ะใหเขาถึงคนทุกคนได คือการทํา spot
เปนรายการ TV สั้น ๆ นาจะไดผล

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๑๖. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ.ศทก. รายงาน
ความกาวหนา ๓ เรื่อง
๑. ไดดําเนินการจัดอบรมระบบบันทึกคุณงาม
ความดีเปนระยะเวลา ๑ เดือน
๒. การขยาย Internet ในดานความเร็วและ
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ระบบขอมูล ไดจัดทําเปน Road map
ไวแลว
ปศธ. แจงวา ในปนี้ สป. ไดรับโล จํานวน
๒ รางวัล จากการรณรงคประชาธิปไตยในการ
เลือกตั้ง สส. ไดมาจากเครือขายเอกชน ถือเปน
ผลงานดีเดนในป ๕๑
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. แจงวา
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ กกต. จะมอบโล
ใหในนามของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
ที่ไดดําเนินการในเรื่องของลูกเสือ กกต.

- ขอให ศทก. ติดตามนโยบาย one laptop per child
หรือโครงการคอมพิวเตอรของรัฐบาลวาจะทําอยางไร
เนื่องจากเปนนโยบายใหญ และดูวา ในสวนที่จะตอง
รวมทําวามีอะไร เพื่อจะไดเตรียมการไดถูกตองที่ประชุม
รับทราบ

- มอบ นายพงศธร พนมสิงห หน.กสท.สอ.สป. จัดทําขาว
เรื่องการรณรงคการไปเลือกตั้งและกิจกรรมตาง ๆ
พรอมทั้งรางวัลที่ไดรับและถายภาพโลกบั ผูรับดวย

เรื่องอื่น ๆ
- ที่ประชุมรับทราบ
- ปศธ. รับมอบเงิน จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
จาก นายประวิทย กียปจจ รองผูตรวจการลูกเสือ
ประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
เพื่อใชในการปรับปรุงหองประชาสัมพันธของสํานัก
การลูกเสือฯ
เลิกประชุมเวลา ๐๙.๕๕ น.

นางสาวปณิตา พลเหิม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.
ผูจดรายงานการประชุม

