รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
๒. นายนิวัตร นาคะเวช
๓. นายชอบ ลีชอ
๔. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๖. นายพันธุศักดิ์ โรจนากาศ
๗. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๘. นางสุทธศรี วงษสมาน
๙. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๐. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๑๑. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๒. นางสาวนันทิชา บุญสุวรรณ
๑๓. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย
๑๔. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๕. นางชุลีพร ผาตินิลนาถ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาทีป่ ระธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
/๑๖. นายธีระพันธุ...

-๒๑๖. นายธีระพันธุ พุทธิสวัสดิ์
๑๗. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๑๘. นางสาวสพินนา ออนเพ็ง
๑๙. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๐. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๑. นางยุวดี ภูริโภไคย
๒๒. นายนิคม รุงเจริญ
๒๓. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๔. นายสุธา วิจักขณสุรการย
๒๕. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๖. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๒๗. นางนันทา อนะมาน
๒๘. นายประสพ กันจู
๒๙. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๐. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๑. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๒. นายปญญา บูรณะนันทสิริ
๓๓. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๔. นางจรรยา ชวนานนท
๓๕. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
แทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๕ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 ประธานฯ แจงวา ปศธ. ไปราชการประเทศบรูไนกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบ
นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา เปนประธานการประชุม
ประธานฯ ขอทบทวนวิธดี ําเนินการประชุมของ สป. และ ศธ. ซึ่งมี ๔ ประชุม คือ
/ประชุมปรึกษา…

-๓- ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมประชุมกระทรวง มี สอ.เปนเลขานุการ และรับผิดชอบดําเนินการประชุม
- ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ นําแนวทางปฏิบัตไิ ปสู หัวหนาสวนราชการสวนกลางของ ศธ. มี รอง ปศธ.
ที่ดูแล สนย. เปนเลขานุการ หัวหนา สร. เปนผูชวยเลขานุการ สนย. และ สร. ชวยกันจัดทํารายงานการประชุม
สอ. ประสานรวบรวมวาระการประชุมและรับผิดชอบดําเนินการประชุม
- ประชุมองคกรหลัก เพื่อกําหนดแนวทาง นโยบายของกระทรวง มี ผตร. (นางสุทธศรี วงษสมาน)
เปนผูจดั ทํารายงานการประชุม หัวหนา สร.ประสานรวบรวมวาระ และรับผิดชอบดําเนินการประชุม
- ประชุมหัวหนาสวนราชการสวนกลาง (VDO Conference) เพื่อนําผลการประชุมกระทรวงแจง
สบย. ทั้ง ๑๒ เขต และ กทม. มี สอ. เปนเลขานุการ และรับผิดชอบดําเนินการการประชุม
 ประธานฯ ใหขอสังเกตในเรื่องการจัดประชุมวา
- วาระตองชัดเจน ใสหัวขอตามชื่อวาระ เชน เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ หรือเรื่องเพื่อพิจารณา เปนตน
- การจดบันทึกการประชุม ควรสรุปแตเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ ของแตละขอ เชน อภิปรายอยางไร ยุติ
อยางไร มีผูใหขอสังเกต อะไรบาง แลวไดขอยุตอิ ยางไร โดยไมตองใสชื่อผูพูด ยกเวนการประชุมบางประเภทที่
ตองใสชื่อผูพดู เชน การประชุมเรื่องกฎหมาย การประชุมสภาผูแ ทนราษฎร
ดังนัน้ เพื่อปรับการดําเนินงานการจัดประชุมใหไดรูปแบบที่ถูกตองเปนมาตรฐาน เชน หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
การประสานงาน การรวบรวมวาระ กําหนดเวลาสงวาระ การวิเคราะหจัดทําวาระใหเหมาะสมกับการประชุมเพื่อ
จัดทํารูปแบบที่เปนมาตรฐาน และการจัดทํารายงานการประชุมโดยประธานฯ จะประสานหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงเปนหลักการ แลวจะแจงใหทราบตอไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒ วันอังคารที่
๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
¾ นายธีระพันธุ พุทธิสวัสดิ์ ผูแ ทน สช. ขอแกไขรายชื่อ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ จาก “นางดวงพร”
แกไขเปน “นางสาวดวงพร”
¾ ผตร. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) ขอทบทวนหนา ๕ บรรทัดที่ ๒๓ จาก ในแผนกลุมจังหวัดยัง
ไมไดเนนความเปนอาเซียน คงตองรอการขับเคลื่อนจากสวนกลาง กลุมจังหวัดอาจขับเคลื่อนดานวัฒนธรรม เชน
ภาคใตอาจเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย
¾ ผตร. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) ขอแกไขหนา ๘ บรรทัดที่ ๑๓ เรื่องนมโรงเรียน
- นมโรงเรียนกลองละ ๗ บาท จัดซื้อจากบริษัทไดรับอนุมัติจาก ครม. จึงไมตองประมูลใหม
- หลักสูตรใหม สช. บรรจุไวแลวใน SP2 สามารถที่จะดําเนินการอบรมได มีโรงเรียนเอกชนมารวม มี
คณะกรรมการมารวมดวย
- ประกันสังคมอยูระหวางดําเนินการแกกฎหมาย ครูที่เคยอยูในประกันสังคมแลวก็เขาประกันสังคมได
/- เรียนฟรี ๑๕ ป

-๔- เรียนฟรี ๑๕ ป จะไดวสั ดุอุปกรณการเรียน ๑ ครั้ง ในเทอมแรกครั้งเดียว และเทอมที่สองไมมีวัสดุ
อุปกรณ แตจะมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมใหแตละเทอม
-สวนสถาบันอาชีวศึกษา เรื่องหนังสือเรียนจัดสรรใหแลวตามรายหัว
¾ ผตร. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) ขอทบทวนหนา ๗ บรรทัดที่ ๒๘ เรื่องการสรางศูนยวทิ ยฯ ที่
รอยเอ็ด และเรื่องการจัดทําหนังสือราชการ ควรอยูในวาระอื่น ๆ และเรื่อง การมอบทุนการศึกษากับประเทศ
เพื่อนบาน ควรมีการมอบหมายหนวยงานไปดําเนินการตอไป ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ สต.
มติที่ประชุม : ๑. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
๒. มอบฝายเลขานุการรับขอสังเกตจากทีป่ ระชุมไปดําเนินการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
๓.๑ การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สนย.)
ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงานเรื่องการเบิกจายงบประมาณขอใหทุกสํานักใชงบประมาณของป
๒๕๕๒ เพียง ๒๕ % ไปพลางกอน แตการจัดทําแผนปฏิบัติราชการทุกสํานักตองจัดทํา ๑๐๐ % ขณะนี้ สนย. ได
เชิญผูเกี่ยวของทุกสํานักไปรวมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๓ ของแตละสํานัก และภาพรวมของ สป.
วันที่ ๒๐-๒๒ ต.ค. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเดอะรีช จ.นนทบุรี จากนัน้ สนย. ไดกลาวถึง
วิสัยทัศน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรตนแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มี
หลักธรรมาภิบาล สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ และมีประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด กลยุทธและแผนงานหลัก ของ สนย.
โครงการตามภารกิจ ประกอบดวย...
๑. การจัดทํายุทธศาสตรและวางแผน
๒. การจัดทํางบประมาณ
๓. การติดตามและรายงาน
๔. นโยบายเรงดวน เฉพาะพื้นที่
๕. การวิจัยและพัฒนา
๖. การสนับสนุนงานวิชาการ
๗. การปฏิบตั งิ านรวมกับหนวยงานอื่น
สนย.ไดรบั การจัดสรรงบประมาณปละ ๑๐ ลาน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ ๓)
ขอเสนอแนะ
๑. ขอให สนย. เผยแพรภารกิจของ สนย. ใหสํานักอืน่ ไดรับทราบเพื่อความสะดวกในการประสานแผนฯ
และรีบดําเนินการจัดทําแผนรวมของ สป. ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพราะจะเปนประโยชนในการใชงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป
๒. การจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๕๓ จะตองทํารายละเอียดใหกับ ผตร. เพือ่ ใชประโยชนในการ
ตรวจติดตาม สรุปรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ งบประมาณรายจายประจําป เปนพระราชบัญญัติ ใชงบประมาณของป ๒๕๕๒ เพียง ๒๕ %
ไปพลางกอน
/ ๒.๒ เงินกู...

-๕๒.๒ เงินกู มี ๒ ประเภท คือ พระราชกําหนด และพระราชบัญญัติ วงเงินแปดแสนลานบาท
แบงเปน
- วงเงินสี่แสนลาน เปน พระราชกําหนด SP2 พิเศษ การใชเงินตองจัดทําคุณลักษณะให
เรียบรอยจึงจะอนุมัติงบเปนเรื่อง ๆ ไป
- วงเงินสี่แสนลาน พระราชบัญญัติ SP2 การใชเงินตองแยกเปน ป ๆ ไป
๓. ควรมีการวิจัยเครือขายระหวางหนวยงานกับองคกรหลัก สนย. ตองเปนแกนกลางจัดทําในภาพกระทรวง/
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง เรื่องที่เปนนโยบายคงไมตองรองานวิจยั เพราะจะไมทันเวลา อาจทําแบบสํารวจเพื่อ
ติดตาม การวิเคราะหความสําเร็จ ความคุมคา เพื่อปรับทิศทางก็ตองทํา
๔. การลงทุนทางการศึกษา คุมคากับการลงทุนหรือไม สังคมไดรบั ประโยชนอะไรและมีการเปลีย่ นแปลง
อยางไร
๕. การจัดทําหองปฏิบัติงานเครือขายขอมูล ระหวาง สป.(สนย.) กับ สบย.ทั้ง ๑๒ แหง โดยปรับปรุงใน
สวนเทคโนโลยีของหองประชุม สนย. กับ สบย.ทั้ง ๑๒ แหง เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน
๖. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ซึ่ง สนย. ดําเนินงานในภาพ สป. และ ศธ.ดวย
ตองจัดทําระบบการติดตามรายงานผลใหตรงตามกําหนดระยะเวลา
๗. การขับเคลื่อนสถานศึกษา ๓ ดี
๗.๑ สกพ. ไมไดตั้งงบประมาณสําหรับขับเคลื่อนสถานศึกษา ๓ ดีในภาคเรียนที่ ๒ กระบวนการ
ในการขับเคลือ่ น
๗.๒ การรวบรวมผลและการนําเสนอผลสถานศึกษา ๓ดี จะนําผลลัพธของสถานศึกษาและ
นักเรียนออกมานําเสนอ สป. จะตองมีแผนการใชจา ยและแผนปฏิบตั ิการ เรื่องการอบรม, การประเมินภาพรวม,
คุณธรรม จริยธรรม
- นโยบาย ๓ ดี เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการขอตั้งงบประมาณ สกพ. ประสานกับ สนย. เพื่อขอตัง้
งบประมาณเพิ่มเติมแตกไ็ มได จึงตองใชเงินกู(SP2) ถารอบแรกไมไดก็จะขอทบทวน ถาไมไดอีกก็จะของบกลาง
ทายสุดถายังไมไดกต็ องขอเจียดงบประมาณจากสํานักตาง ๆ ใน สป.
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ก.ค.ศ.)
ผูแทน ก.ค.ศ. (นางจินตนา มีแสงพราว) ไดนาํ เสนอแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
วิสัยทัศน : มุงมั่นพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.ศ. ไดรับงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๐๗.๐๗๐๗ ลานบาท
แบงเปน
๑. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ งบดําเนินงาน ๑๐๒.๖๓๔๕ ลบ. (๔๙.๕๖%)
และงบบุคลากร ๑๐๔.๔๓๖๒ ลบ. (๕๐.๔๔%)
๒. โครงการเงินกูตามแผนฟน ฟูเศรษฐกิจ (SP2)
- โครงการจัดระบบทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิคส ๑๙๑.๖๑๐ ลานบาท
/- โครงการ...

-๖- โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๑๙ ลานบาท (๓ ป)
๓. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สนิ ขาราชการครู จัดสรรใหขาราชการครูไดกูยืมใน ป ๒๕๕๓
จํานวน ๕๐๐ ลานบาท ใหกูไดรายละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- งานทีต่ องเรงดําเนินการในไตรมาสแรก
๑. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การไดมาของกรรมการใน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๓. การจัดทําคูมือการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ ๓)
ขอเสนอแนะ
๑. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สนิ ขาราชการครู
- สามารถแกไขปญหาไดจริง กี่เปอรเซ็นต แลวมีครูกลับมาเปนหนีอ้ ีกหรือไมอยางไร ดอกเบี้ย
คิดอัตราเทาไร
- โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาขาราชการครู สามารถเพิ่มคุณภาพ/ประสิทธิภาพ กี่เปอรเซ็นต
๒. เงินทุนหมุนเวียน ขณะนี้อยูระหวางการทําวิจัย ยังไมสามารถตอบไดวาคุณภาพชีวิตของครูนั้นดีขึ้น
เพียงไร สวนหนึ่งมาจากจํานวนเงินที่ใหกเู พียงรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นาจะเปนแคบรรเทา ไมสามารถลางหนี้ได
ทั้งหมด ถางานวิจัยเสร็จคงมีความชัดเจน สวนเรื่องการพัฒนาขาราชการครู เนื่องจากการประกาศใช พ.ร.บ.ครู
๒๕๔๗ มีกฎ ระเบียบ ใหมที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู หลายฉบับยังกําหนดไดไมครบถวน จึงเนนการพัฒนาในสวน
ที่ยังไมครบใหครบถวน
๓. ขอให ก.ค.ศ. เก็บขอมูลวาเมื่อครูกูเงินไปแลวมาชําระคืนหรือไม อยางไร และครูสรางหนีเ้ พิ่มเติม
อยางอื่นหรือไม สวนเรื่องการพัฒนาขาราชการครู เนื่องจากครูมีจํานวนมากคงตองประสานงานกับสถาบันการศึกษา
เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.) คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรของ
มหาวิทยาลัย แตหนาที่ของโดยตรง ก.ค.ศ. เชน การเลื่อนวิทยฐานะ การบรรจุแตงตั้งตองเรงดําเนินการดวย
๔. เกณฑมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษา สกศ. รวมกับ ก.ค.ศ. จัดทําเรื่องการขาดแคลนครูสังกัด
สพฐ. และ สอศ. มีขอเสนอขอหนึ่งที่ ครม. เห็นชอบแลวคือ ใหมีการกําหนดเกณฑอัตราครูใหม เนื่องจากเกณฑ
เดิมใชมานานแลว และยังไมไดพิจารณาปจจัยบางเรื่องที่จําเปนใหครอบคลุม และไดมอบให ก.ค.ศ. ดําเนินการ
๕. เกณฑมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ดําเนินการรวมกับ สกศ. (๑ : ๒๐) ตองกลับไปที่
สกศ. เพราะ ครม. ให สกศ. เปนผูพิจารณาเกณฑ ถาพิจารณาเสร็จแลว ก.ค.ศ. จะไดดาํ เนินการตอไป
๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ไดแก การพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑวิธีการ เปนการ
กําหนดตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ซึ่งเปนหนาที่ของ ก.ค.ศ.
และยังดําเนินการไมครบถวน เชน มาตรา ๕๕, การสรรหา, เกณฑมาตรฐาน, การพัฒนาขาราชครู,
คาตอบแทน, การพัฒนานโยบายระบบตําแหนงตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
๗. เรื่องบุคลากรทางการศึกษาใน สอศ. เชน ถาเรียนจบปริญญาตรีวิศวะ แลวไปทํางานมหาวิทยาลัย
สามารถทําวิทยฐานะไดเลย แตถามาอยู สอศ. ตองรอ ๖ ป จึงจะมีสทิ ธิทําได ทําใหคนไมอยากมาอยู สอศ. และ
เรื่องเงินประจําตําแหนงในการเทียบโอนผูท ี่มีความรูความชํานาญมาอยู สอศ. ยังไมไดดําเนินการเทียบใหฝากผู
/ผูเกี่ยวของ

-๗เกี่ยวของ ดําเนินการดวย
๘. เรื่องการคงสถานภาพวิทยฐานะครูที่จะทําใหสังคมยอมรับ สวนกลางนาจะเปนผูนําในการดําเนินการ
ในตางประเทศใหเกียรติ และยอมรับศักดิ์ศรีครูเปนอยางมาก ฝาก ก.ค.ศ. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการเรื่องนี้ใหเปนรูปธรรม
๙. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครู ๒๕๔๗ กําหนดวา ภายในระยะเวลา ๒ ป ครูจะตองมีการพัฒนาตน
หรืออบรม ๑ ครั้ง ซึ่งก.ค.ศ. ไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. ก.ค.ศ. รับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการแกไข
๓.๓ การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (กพร.)
ผูแทน กพร. (นางสาวอาริยา เมฆาธร)รายงานการนําเสนอแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ ดังนี้
วิสัยทัศน : กพร.สป. เปนผูนําในการพัฒนาระบบราชการ และเปนกลไกสงเสริมสนับสนุนใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนตนแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร ๑๓ โครงการ ไดแก
๑. โครงการทบทวนโครงสรางระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาล
๒. โครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. โครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ระดับสํานัก
๔. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศธ./สป./ระดับสํานัก ประจําป ๒๕๕๓
๕. โครงการศึกษาวิจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาระบบราชการ สป.
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กพร.สป.
๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป. ประจําป ๒๕๕๓
๘. โครงการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี สป. ประจําป ๒๕๕๓
๙. โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําป ๒๕๕๓ กพร.สป.
๑๐. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะรายบุคคลประจําป ๒๕๕๓ กพร.สป.
๑๑. โครงการสรางเครือขายการพัฒนาระบบราชการ
๑๒. โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบราชการ สป.
๑๓. โครงการจัดทําและดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กพร.สป. ตามโครงสรางระบบบริหาร ศธ.
โครงการที่กําหนดไวในแผนงานแตยังไมมีงบประมาณอีก ๖ โครงการ ไดแก
๑. โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามโครงสรางระบบบริหาร ศธ.
๒. โครงการพัฒนาโครงสรางระบบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ : ผลกระทบตอการปฏิรูปการศึกษาไทย
๓. โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ศธ. และ สป.
/ ๔. โครงการ...

-๘๔. โครงการการจัดการความรูของ สป. และ กพร.สป.
๕. โครงการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance Rating : G G Rating)
๖. โครงการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี กพร.สป.
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ ๓)
ขอเสนอแนะ
๑. กพร. เปนหนวยกลางในการนําไปสูเปลี่ยนแปลง พัฒนาโครงสรางระบบใหมีประสิทธิภาพมีเครื่องมือ
คือ คํารับรองการปฏิบัติราชการโครงการทั้งหมดเปนการนําไปสูการพัฒนาระบบ การจัดทําคํารับรอง การปฏิบัติ
ราชการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบางเรื่องที่หนวยงานตอง
จัดทํามากอน ไดแก การจัดทําคํารับรอง กพร. จะเปนเสมือนสะพานเชื่อมใหสอดคลองกับคํารับรองของกระทรวง
๒. กพร.เปนหนวยงานนําในการขับเคลื่อน และขณะนี้ก็ขาดผูนํา ขอใหกระทรวงแตงตั้งผูนําให กพร. เพื่อ
จะไดดาํ เนินขับเคลื่อนงานตอไป การจัดทําโครงการของ กพร. บางโครงการเหมือนวามีการซ้าํ ซอนกันอยูบา ง
เชน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กพร.สป. และโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สป. นาจะจัดลําดับความสําคัญหรือนํามาบูรณาการกันได โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะ
รายบุคคล กพร.สป.จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร และสิ่งที่ตองการให กพร. ดําเนินการตอไปคือ โครงการการ
จัดการความรูของ สป. และ กพร.สป. เพราะเปนโครงการที่ดีและมีประโยชน ตางชาติก็ใหความสําคัญดําเนินการ
เรื่องนี้ดวย และโครงการที่สําคัญจําเปนตองดําเนินการ คือ โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาตามโครงสรางระบบบริหาร ศธ. และโครงการพัฒนาโครงสรางระบบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ :
ผลกระทบตอการปฏิรูปการศึกษาไทย ทั้ง ๒ โครงการนีเ้ ปนโครงการนโยบายของรัฐบาล
๓. โครงการทัง้ หมดที่ไดจดั ทํามานีเ้ ปนเพียงฉบับราง กพร. จะขอนํากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
ขณะนี้ยังไมทราบยอดเงินงบประมาณแผนปฏิบตั ิราชการ คือ แผนการใชเงิน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
 ประธานฯ เรื่องการกําหนดนโยบายการตรวจราชการ ลาชาทุกป ฝาก สตผ. รีบจัดทํารางวาระการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจฯ และเชิญกรรมการประชุม นาจะเปนเรื่องสรุปผลการตรวจปที่ผา นมาเปนอยางไร
วิธีการตรวจ หลักเกณฑ เปนอยางไร ทั้งนี้ ประธานฯ จะนําไปเรียนปรึกษากับ รอง ปศธ.(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล)
เพื่อนําเรียน ปศธ. และขอเวลา ฯพณฯ รมว.ศธ.
กลุมบริหารงานกลาง สอ. แจงวาจะนําเสนอรางรายงานการประชุมมาเสนอวันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. ฝายเลขานุการรับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการแกไข
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

