รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
๑.
๒.

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
นายนิวัตร นาคะเวช

๓.

นายชูชาติ ทรัพยมาก

๔.

นางสาวสุจริต พานิชวัตร

๕.

นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย

๖.

นางสาวปริยา เลิศลอย

๗.

นางเบญจพร โพธิ์ปดชา

๘.

นายทวีสิทธิ์ ใจหาว

๙.

นางสาวกัลยา ทารักษ

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
นายสายัณห รุงปาสัก
นายอนันต ระงับทุกข
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
นายวัชรินทร จําป

๑๖. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๗. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๘. นางสาวมยุรี รัตนมุง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาทีป่ ระธาน
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
/๑๙. นายประดิษฐ...

-๒๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายประดิษฐ สนั่นเอื้อ
นายสายัณห สันทัด
นางนฤมล สุวรรณเนตร
นายวิชัย ริ้วเหลือง
นายขรรคชัย วัชรกาฬ
๒๔. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๕. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๖. นายวิชัย ผกผา

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

นายธวัช ขจรบุญ
นางนันทา อนะมาน
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นายพงศธร พนมสิงห
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยากรบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ปศธ. ติดราชการสําคัญและไดมอบ รอง ปศธ.(นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ) ทําหนาที่ประธานแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

-๓ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานของศูนยเสมารักษ (สกก.)
¾ ผูแทน สกก. (นายสายัณห สันทัด) รายงาน สรุปผลการปฏิบัตงิ านดังนี้
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน บูรณาการในการทํางาน ทั้งลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน โดยจัดบุคลากรปฎิบัติหนาที่สายตรวจ รวมกับศูนยเสมารักษ ออกตรวจวันละ ๒ สาย ๆ ละ ๗ คน
และเฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ ถึง ๒๐.๓๐ น. ตั้งแตวนั ที่ ๕ ม.ค.๕๒
เปนตนมา สรุปไดดังนี้
ออกตรวจตามสถานที่ ทีไ่ ดรับแจงจากสายดวน ๑๕๗๙ จํานวน ๓๙ ครั้ง และในบริเวณพื้นที่เสี่ยงมี
นักเรียนและนักศึกษา มั่วสุม ไดแก รานเกมส สวนสาธารณะ โตะสนุกเกอร หางสรรพสินคา สวนสัตวดุสติ
สนามหลวง เปนตน พบนักเรียน จํานวน ๓๓๘ คน เปนชาย ๑๔๕ คน เปนหญิง ๑๙๓ คน มี
พฤติกรรมหนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน ไดดําเนินการดังนี้
๑. วากลาว อบรม แนะนํา ตักเตือน
๒. ใหไปรายงานตัวที่สถานศึกษา
๓. นําสงสถานศึกษา
๔. นําตัวมาศูนยเสมารักษ แจงใหผูปกครองมารับตัว
๕. ประสานงานการสงเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ทางวิทยุสื่อสารศูนยเสมารักษ จํานวน
๖๒๓ ครั้ง
สาเหตุของการหนีเรียน : มีรายงานตามสือ่ สารมวลชนวาเด็ก ”เบื่อโรงรียน”
สิ่งที่สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะขอรับความอนุเคราะหจาก กระทรวง
๑. เรียนเชิญ ผูบริหารระดับสูงตรวจรวมกับสายตรวจ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แตงตั้ง
เจาหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
๒. สวัสดิการหรือคาตอบแทนของเจาหนาที่ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่นอกพื้นที่เปนเวลาราชการ
๓. การประกันชีวติ หรือการคุมครอง เนื่องจากการยกพวกตีกันของนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีการ
พกพาอาวุธไปดวย
ขอเสนอแนะ
¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) เสนอวา การแกปญหาเด็กหนีเรียน ควรแกที่ตนเหตุและขอเสนอแนะ
ของ สกก. เปนประเด็นที่นาสนใจ ควรมีการทําวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาด ประจําป ๒๕๕๒ (สกก.)
¾ ผูแทน สกก. (นายสายัณห สันทัด) รายงานวา การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําป
๒๕๕๒ ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ สนามศุภชลาศัย ในบริเวณสนามกีฬาแหงชาติ เขตปทุมวัน กทม.
โดยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธานในวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๒

-๔วัตถุประสงคของการจัดงาน
๑. เพื่อใหยุวกาชาดไดรวมกันนอมระลึกถึงผูมีพระกรุณาธิคุณ กอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
๒. เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดไดรับความรู และประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมภายในวันงาน
๓. เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ กิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจัก และมีการยอมรับเพิ่มมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมในงาน ประกอบดวย
๑. การประกวดวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษาชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รวม ๙ วง
๒. การประกวดวาดภาพ การประกวดสิ่งประดิษฐ การแสดงบนเวที
๓. การสวนสนามและปฏิญาณตนของหมูยุวกาชาดโรงเรียน จากทุกสังกัดทั่วประเทศ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง การจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ (สอ.)
¾ หน.กบค. สอ. (นางสาวผุสดี เขตสมุทร) รายงานวา จากการประชุมหารือ เรื่อง การระบุตาํ แหนงและ
การเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐจาก “ระบบซี” เปน “ระบบจําแนกตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะ
งาน” สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจดั ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
 การระบุชื่อตําแหนงและระดับตําแหนง ใหระบุดังนี้
ประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหระบุเฉพาะชื่อตําแหนงและระดับตําแหนงในการบริหาร เชน
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผูอํานวยการสํานัก เปนตน
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
ใหระบุทั้งชื่อตําแหนงและระดับตําแหนงในสายงานตอทายชื่อ
ตําแหนงโดยไมตองระบุคาํ วา “ระดับ” ดังนี้
- ประเภทวิชาการ เชน ตําแหนงนิติกร ระบุเปน “นิติกรชํานาญการ” “นิติกรชํานาญการพิเศษ”
- ประเภททั่วไป เชน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระบุเปน “เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”
“เจาพนักงานธุรการอาวุโส”
 การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องแบบขาราชการตามพระราชบัญญัติใหม
ขณะนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่จะแกไขเกี่ยวกับเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือนยังดําเนินการไม
แลวเสร็จ สงผลใหขาราชการพลเรือนสามัญยังไมสามารถแตงเครื่องแบบตามตําแหนงใหมได สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีไดพจิ ารณาเห็นชอบอนุโลมใหขา ราชการพลเรือนสามัญที่ดาํ รงตําแหนงใหมที่มีความประสงคขอมี
บัตรประจําตัวขาราชการ ยังคงสิทธิในการแตงเครื่องแบบตามตําแหนงเดิมในระบบซีไปพลางกอน จนกวา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการแลวเสร็จและมีผลบังคับใช

-๕ การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามตําแหนงใหม
ภายหลังสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการแตงเครื่องแบบฯ และใหมผี ลใชบังคับแลวเมื่อใด
จะใหเวลาสวนราชการดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามตําแหนงใหม ใหแลวเสร็จภายในเวลา
๖ เดือน (ตามระเบียบเดิมกําหนดใหจดั ทําภายใน ๓๐ วัน)
ขอเสนอแนะ
 รองฯ ปศธ. ถามวาถาจะทําบัตรใหมไดหรือไม แลวขณะนี้มีใครมาทําบัตรแลวบาง
¾ หน.กบค. สอ. (นางสาวผุสดี เขตสมุทร) ทุกคนสามารถทําบัตรใหมได แตขณะนี้คนที่ขอทําบัตรใหม
คือ คนทีบ่ ตั รหมดอายุ บัตรหาย
¾ หน. สร. (นายดํารง ลิมาภิรักษ) ถามวาตําแหนงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีชื่อใหมเรียกอยางไร
¾ หน.กบค. สอ. (นางสาวผุสดี เขตสมุทร) ตอนที่เขาสูโครงสรางใหมมีตาํ แหนงหัวหนาสํานักงาน
รัฐมนตรี จึงขอใหกํานดตําแหนงประเภทนี้ขึ้นแลวเสนอ อกพ.กระทรวง เพื่อกําหนดเรียกใหเปนทางการตอไป
ซึ่งขณะนี้ สอ. ไดแจงเวียนใหทุกสํานักที่จะกําหนดชื่อตําแหนงที่แตกตางออกไป เชน ผอ.สวน, ผอ.กลุม, หัวหนา
กลุม ฯลฯ เพือ่ นําเขา อกพ. กระทรวง ใชเรียกชื่อตําแหนงอื่นที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวในโครงสราง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่อง กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ (สอ.)
¾ หน.กบค. สอ. (นางสาวผุสดี เขตสมุทร) รายงานวา กรณีป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญ กรณีกลาวหาอดีตเลขาธิการ ก.พ. วาปฏิบตั หิ นาที่โดยมิชอบ
 เรื่องที่กลาวหา การแตงตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร ๔ ตําแหนง
- ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สดุ ที่ นร ๐๗๐๑/ว๙ ลง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ นอกเหนือจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
- จากการออกหนังสือเวียนดังกลาวมีผูทไี่ ดรับความเสียหาย ไดฟองคดีตอศาลปกครองกลาง
จนในที่สดุ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคาํ พิพากษาวาการที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนดหลักเกณฑใหผูผานการอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรองรวมทั้งใหสวนราชการที่มีตําแหนงวางสามารถเสนอชื่อเขารับการ
คัดเลือกไดดวยนั้น เปนการกําหนดทีไ่ มชอบดวยมติ ครม. และไมเปนธรรมแกผูที่มีชื่ออยูในบัญชีผูผา นการ
ประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ดังนั้นหลักเกณฑตามหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. จึงไมชอบดวย
กฎหมาย
 กรณีที่ ป.ป.ช. ชี้มูล
- การกระทําของอดีตเลขาธิการ ก.พ. ไดสรางความเสียหายแกคณะรัฐมนตรีและระบบราชการในดาน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยางรายแรง
- สงผลเสียหายอยางใหญหลวงในดานขอกฎหมาย ทําใหเกิดการยกเลิกเพิกถอนหลักเกณฑ ทําให
สถานภาพความเปนขาราชการและการปฏิบัตติ ามอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูที่เกี่ยวของ ไดรับความกระทบ
กระเทือนอยางรายแรง

-๖ ฐานความผิด
เปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบตั ิหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัตติ ามกฎหมายระเบียบของ
ทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ วรรคสอง
มติครม. เกี่ยวกับกระบวนการเลือกสรรนักบริหารเพื่อการแตงตั้ง
- เมื่อตําแหนงนักบริหาร ๙ วางลง กระทรวงแจงจํานวนตําแหนงทีต่ อ งการแตงตั้งมายังสํานักงาน ก.พ.
- สํานักงาน ก.พ. สงรายชื่อขาราชการของกระทรวงที่มีอยูในบัญชีใหกระทรวงพิจารณา
- คณะกรรมการคัดเลือกอาจใชวิธีอื่นเพิ่มเติมเพื่อสรรหาชื่อผูที่เหมาะสมไดอีกเปนการเพิ่มเติม เชน
รับสมัครจากภายนอกกระทรวง หรือคนภายนอกระบบราชการ
- คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งนักบริหาร ๙ ของกระทรวง ทําการคัดเลือกและจัดอันดับ ๓ รายชื่อตอ
การแตงตั้ง ๑ ตําแหนง เสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา
กรณีกลาวหาคณะกรรมการคัดเลือกฯ วาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
กระบวนการตามหลักเกณฑ
๑. ใหมีคณะกรรมการฯ ขึ้นคณะหนึ่ง
๒. ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอรายชื่อจากบัญชีผูผา นการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจาก
ก.พ. โดยใหระบุความตองการของตําแหนงในเรื่องความรู ความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง หรือกรณีที่
เปดโอกาสใหขาราชการจากสวนราชการอื่นสมัครเขารับการคัดเลือกไดใหสงรายชื่อผูสมัครไปให ก.พ. ตรวจสอบ
การประเมินสมรรถนะหลักกอน
๓. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ทําหนาที่คดั เลือกผูที่เหมาะสม เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
จํานวนไมเกิน ๓ ชื่อตอ ๑ ตําแหนง
นอกจากกระบวนการคัดเลือกดังกลาว ก.พ. ไดกาํ หนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ดังนี้
๑. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารและไดรับการขึ้นบัญชีผูผานการประเมิน โดยบัญชี
ดังกลาวมีอายุไมเกิน ๒ ป
๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง
๓. สวนราชการระดับกรมทีม่ ีตําแหนงวางเสนอชื่อใหสมัครเขารับการคัดเลือก ซึ่งสามารถเสนอไดสวน
ราชการละ ๑ – ๒ ชื่อ
ทั้งนี้ ผูมีคุณสมบัติตามขอ ๒ และขอ ๓ จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ ก.พ. ดวย

-๗สวนที่แตกตางไดแก คุณสมบัติตามขอ ๒ และขอ ๓
 กรณีที่ ป.ป.ช. ชี้มูล
การกระทําของคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมูลเปนความผิดอาญา ฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ สวนผูที่ขณะกระทําผิดไดพน จากราชการไปแลวไมมีฐานะ
เปนเจาพนักงาน มีมูลความผิดเปนผูสนับสนุนเจาพนักงานกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ประกอบมาตรา ๘๖ และกรรมการอีก ๑ ทาน มีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการดวย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติใหสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทาง
วินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาแลวแตกรณีไป
ขอเสนอแนะ
 รอง ปศธ. เนื่องจากเรื่องดังกลาวไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอใหที่ประชุม
รับทราบตามเอกสารรายงานไวเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ประธานแจงวา เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีหลายหนวยงานไดจดั
โครงการตานภัยหนาว ปนี้กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจัดคาราวานตานภัยหนาว ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐น. โดยมีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน ปลอยขบวนคาราวานที่ถนน
หนากระทรวงศึกษาธิการและมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมงานดวย โดยมอบหมายให สอศ.
รับผิดชอบภาคเหนือ สพฐ. รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป. รับผิดชอบภาคกลางและภาคใตตอนบน
สวน สกศ., สกอ., คุรุสภา สกสค. กศน. กคศ. และ สช. เปนฝายจัดหาอุปกรณ เชน เสื้อวอรม และผาหม หากผู
มีจิตศรัทธาขอเชิญบริจาคไดที่ สอ. ภายในวันที่ ๒๗ ม.ค.นี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

