รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๓. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๔. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๕. นายกมล รอดคลาย
๖. นายเริงศักดิ์ โครพ
๗. นางสาวปริยา เลิศลอย
๘. นายอนันต ระงับทุกข
๙. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๐. นางวันทนี จันทรโอกุล
๑๑. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๑๒. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๑๓. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๔. นายปราณีต ศรีศักดา
๑๕. นายทองพูล จันทบูรณ
๑๖. นางสาวดุริยา อมตวิวฒ
ั น
๑๗. นายธนาธร นาคเสน
๑๘. นายสกนธ ชุมทัพ
๑๙. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๐. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๑. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
/๒๒. นายดลุนย...

-๒๒๒. นายดลุนย วงคศรี
๒๓. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๔. นายธวัช ขจรบุญ
๒๕. นางปุณยนุช วรรณดี
๒๖. นายประสพ กันจู
๒๗. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๘. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๙. นางประภาศรี อิ่มวณิช
๓๐. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๑. นายพงศธร พนมสิงห
๓๒. นางวิมล มาเทียน
๓๓. นางจรรยา ชวนานนท
๓๔. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอํานวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนาศูนยบริการประชาชน สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องไขหวัด ๒๐๐๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากทีป่ ระชุมครั้งที่แลว
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
๓.๑ เรื่อง การรายงานผลความกาวหนา/ผลการดําเนินงานของแตละสํานัก (สร. และ สอ.)
๑. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ สํานักอํานวยการ สป.
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานวา
วิสัยทัศน สอ. (Vision) : เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการและประสานงานตามหลักธรรมาภิบาล
คานิยมสํานักอํานวยการ : ATMS
A : Accountability
/T : Teamwork…

-๓T : Teamwork
M : Moral and Integrity
S : Service Mind
โครงสรางภายในของสํานักอํานวยการ สป. (ปรับปรุงใหม)
ฝายบริหารงานทั่วไป
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
กลุมบริหารงานกลาง
กลุมบริหารงานทรัพยากรบุคคล
กลุมบริหารงานการคลังและสินทรัพย
ศูนยประชาสัมพันธ
ศูนยบริการประชาชน
งานที่ดําเนินการแลว
โครงการพัฒนาสมรรถนะขาราชการ สป.ศธ.ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ สป.ศธ.
๑. การพัฒนาขาราชการรองรับระบบ HiPPS
- หลักสูตรเพิ่มพูนความรูและทักษะภาษาอังกฤษ ณ Asian University
- หลักสูตร Communication in English
- หลักสูตร ฝกอบรมวิชาผูก ํากับลูกเสือสามัญ ความรูทวั่ ไปและความรูเบื้องตน (B.T.C.)
- หลักสูตรการพัฒนาขาราชการไปสูระบบขาราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุมเปาหมายขาราชการ
ระดับปฏิบัติการ
๒. โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานผูนาํ
- หลักสูตร Leadership Development Program (การคิดวิเคราะหงานอยางสรางสรรค/
กระบวนการแกไขปญหาและการตัดสินใจ/การบริหารการเปลี่ยนแปลง/บริหารยุทธศาสตรเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์)
กลุมเปาหมายขาราชการระดับชํานาญการ จํานวน ๔ รุน ๑๖๐ คน
๓. โครงการแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาบุคลากรในองคกรกับประเทศกลุมเอเซีย
- ประเทศมาเลเซีย : ดานจัดการภาครัฐแนวใหม
- ประเทศสิงคโปร : ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี : ดานองคกรที่เปนตัวอยางของความสําเร็จ (ดานนวัตกรรมเทคโนโลยี)
๔. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quaility of Worklife)
- หลักสูตร รักษสุขภาพ วิถีธรรมชาติ สรางความ เข็มแข็งองคกร
กลุมเปาหมาย ขาราชการสํานักอํานวยการ สป. จํานวน ๒๐๐ คน
๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการคลัง
- การบริหารการเบิกจายงบประมาณตามกฎหมายการคลังที่เปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
/- การพัฒนา...

-๔- การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทํารายงานการเงินระบบ GFMIS กลุมขาราชการผูปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชี สวนกลาง และ สบย. ๑ - ๑๒
๖. โครงการยุทธศาสตรการประชาสัมพันธตอนโยบายของ ศธ./สป. เชน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปอยางมี
คุณภาพ, นโยบายสถานศึกษา ๓D, ปฎิรูปการศึกษารอบสอง, การสนองตอนโยบายของรัฐบาล, โอกาสสําคัญ ๆ
ของกระทรวงศึกษาธิการ, สื่อ โทรทัศน/วิทยุ/สิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ/อินเตอรเน็ต/ปายโฆษณา
๗. ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.ศธ. มีทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด สอ.รับผิดชอบ ๖ ตัวชี้วัด
๘. โครงการพัฒนาการศูนยบริการรวม กระทรวงศึกษาธิการ เชน
- พัฒนาเว็บไซด www.SEMA1579.com
- พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน สายดวน ๑๕๗๙ (งบ ๒.๙ ลาน รอ สงปม. อนุมัติ)
- พัฒนาเครือขายศูนยบริการรวม
¾ นางประภาศรี อิ่มวณิช แทนหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล รายงาน
๙. โครงการจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
- ขาราชการทุกคนจะตองจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายของงาน ตามยุทธศาสตรของ สป. และงาน
ตามภารกิจของสํานัก
- โดยการจางอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ เปนที่ปรึกษาโครงการ จัดใหความรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ จัดใหทุกสํานักในสังกัด สป. และทุก สบย.
- ทุกสํานักจะมีเอกสารการจัดทําตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับบุคคล ประจําป๒๕๕๒
ปญหา / อุปสรรค
- ขาราชการมีภารกิจทีต่ องปฏิบัตใิ นหนาที่ประจํามากและอยูในสํานักงานไมพรอมกัน ทําใหการนัด
หมายรวมกันลําบาก สงผลใหงานตองขยายเวลาออกไปมาก
¾ นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงาน
๑๐. ระบบบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- มาจาก นโยบายการกํากับดูแลองคกรทีด่ ี
- อยูใน PMQA หมวด ๒ (การวางแผนกลยุทธ)
- ผลสรุปวิเคราะหความเสีย่ งดานตาง ๆ ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดมี ๔ ดาน คือ ดาน
เชิงยุทธศาสตร, ดานธรรมาภิบาล, ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานกระบวนการ
¾ นางประภาศรี อิ่มวณิช แทนหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล รายงาน
งานที่ไดรับมอบหมาย
๑. ศูนยราชการใสสะอาด
- แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) มี ๔ ยุทธศาสตร
- แผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป ๒๕๕๒ มี ๑๒ โครงการ/กิจกรรม
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานตอ
๒. จรรยาขาราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๕ มาตรา ๗๘ , ๗๙
/๓. จัดกิจกรรม...

-๕๓. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสยางเขาปที่ ๖๐ แหงการ
บรมราชาภิเษกวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมกับ กองทัพอากาศ กระทรวงการคลังและจังหวัดปทุมธานี
¾ นายเบญจรงค ศรีเนตร หัวหนากลุมบริหารงานกลาง รายงาน
๔. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ รวมกับ กองทัพอากาศ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และจังหวัดปทุมธานี
- ขอใหสวนราชการเชิญชวนทําทานเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
- สวนราชการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยประธงชาติคูกบั ธงทีม่ ีพระนามาภิไธยยอ สก. ทุกสวน
ราชการทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค และรณรงคใหขาราชการแตงกายดวยผาไทย ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๒ สิงหาคม
- กระทรวงศึกษาธิการ โดยรองปลัดกระทรวง(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ไดเสนอโครงการสงเสริม
นิสัยรักการอาน และ สถานศึกษา ๓ D เปนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้
- สวนกิจกรรมดานหนากระทรวงศึกษาธิการ มีกองทัพอากาศเปนเจาภาพหลัก รวมกับ กระทรวงการคลัง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจังหวัดปทุมธานี
¾ นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ. รายงานตอ
งานที่กําลังดําเนินการและขอความรวมมือ
- งานนํานักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เขารับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๕๑
- งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
- งานจัดงานเกษียณอายุราชการ ศธ. (๑-๑๐ กันยายน ๒๕๕๒)
- การคัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมีสมั ฤทธิ์สูง ของสํานักงาน ก.พ. (รับสมัคร ๒๐๒๔ ก.ค.๕๒ /คัดเลือก/สง ก.พ.)
- โครงการเกษียณกอนกําหนด (จํานวน ๑๒๒ ราย /ตรวจสอบคุณสมบัติ / และกําหนดถอนใบสมัคร
๒๐-๒๔ ก.ค.๕๒)
ขอรับขอเสนอแนะ
ก. โครงการศึกษานํารอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของขาราชการ สอ.สป.
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อรวมศึกษาและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๒. ประกาศใชหลักเกณฑเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๒ และชี้แจงขาราชการในสังกัดสํานักอํานวยการ สป. ให
ความรูและฝกจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล
๓. ขาราชการทําคํารับรองกับหัวหนากลุม เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
/หลักเกณฑ…

-๖หลักเกณฑทสี่ ํานักอํานวยการ สป. ประกาศใช
๑. องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอยละ ๗๐
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
รอยละ ๓๐
๒. งานทีน่ ํามาใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ รอยละ ๗๐ (ทุกคนมีตวั ชี้วัดของตนเอง)
๒.๑ งานตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการหรือแผนปฏิบตั ริ าชการ
๒.๒ งานตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบหลัก/งานประจํา(ตามคําสั่งมอบหมายงาน)
๒.๓ งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
๓. การประเมินพฤติกรรม รอยละ ๓๐ ใชวิธีการประเมินตนเองกอนแลวสรุปผลการประเมินรวมกับ
หัวหนากลุมและผูอํานวยการสํานัก โดยใชสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ
การเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ สป.
- สํานักอํานวยการ สป. ไดใหความรูเรื่องการจัดทําตัวชี้วัดและกําหนดเปาหมายรายบุคคลแก
ขาราชการทุกสํานักแลว
- แตละสํานักควรเตรียมกําหนดตัวชี้วัดระดับสํานักในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อจะไดถา ยทอด
ลงระดับบุคคลไดตั้งแตตนป
- สํานักอํานวยการ สป.จะไดเตรียมตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดหลักเกณฑฯ ในภาพ สป. ตอไป
ข. Succession Planning (การวางแผนการสืบทอดตําแหนง)
Succession Planning : เปนกระบวนการวางแผนเพือ่ ใหงานในตําแหนงหลักของหนวยงานมีความตอเนื่อง
โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนาํ และความพรอมที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว
สาเหตุที่จดั ทํา Succession Planning
- ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ มีขาราชการในตําแหนงที่สําคัญเกษียณอายุราชการ จํานวน
มาก เชน
ตําแหนงนักบริหารระดับสูง ๕ คน ตําแหนงผูต รวจราชการกระทรวง ๑๐ คน ตําแหนงผูอาํ นวยการ
ระดับสูง ๖ คน
- ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (PMQA) หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล กําหนดใหสวนราชการมีแผนการสรางความกาวหนาใหแกบุคลากรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
หลักการและแนวคิดหลักของการจัดทํา Succession Planning
๑. จัดเตรียมคนเพื่อทดแทนตําแหนงงานใดงานหนึ่งไวลวงหนา หรือเตรียมคนเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ขององคกร (เปนการพัฒนาคนไมใชการสรรหาคนเขาสูต ําแหนง)
๒. จัดทําเฉพาะตําแหนงที่สําคัญ เชน ตําแหนงผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๓. จัดทําระบบการพัฒนาคนที่เหมาะสมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินศักยภาพของผูเขารับการ
พัฒนาอยางเปนระบบ
/วัตถุประสงค…

-๗วัตถุประสงคของการทํา Succession Planning
๑. เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพรอมสรางผูนําสําหรับอนาคต
๒. เพื่อการจัดทําคลังผูมีความรู ทักษะและสมรรถนะสูง
๓. เพื่อเปนแนวทางในการระบุหาผูที่มคี วามรู ความสามารถสูง
เงื่อนไขความสําเร็จ Succession Planning
๑. ผูบังคับบัญชา ขาราชการ และการเจาหนาที่ตองมีสวนรวมในการกําหนดแผน วิธีการพัฒนา ตลอดจน
กระบวนการ/วิธีการติดตามผล
๒. ตองไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาหนวยงาน ทุกสํานัก/หนวยงาน ทั้งเรื่องเวลา
งบประมาณและการสื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ
ขอเสนอแนะ
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ภารกิจแตละสํานักคอนขางมาก ทําใหบางโครงการสํานัก
ตาง ๆ ไมมโี อกาสเขารวม จึงขอใหแตละสํานักพยายามผลักดันใหบคุ ลากรไดเขารับการพัฒนา
 ปศธ. ขอทราบความกาวหนาการพัฒนา HiPPS
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) HiPPS อยูในระหวางการสงใบสมัคร การประเมินพฤติกรรมและการ
สอบภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ คั ด เลื อ กไปสอบแข ง ขั น ที่ สํ า นั ก งาน ก.พ. การประเมิ น พฤติ ก รรมจะเน น ที่ ค วามรู
ความสามารถและการทํางานเปนทีม
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) เรื่องหลักสูตรถอดรหัสที่ สนย.ดําเนินการ มีผูเขารวม ๑๐๐ กวาคน
เริ่มแรกเปรียบไดกับชั้นอนุบาล ปจจุบันเลื่อนขึ้นถึงเกรด ๕ เกรด ๖ เกรด ๘ ก็มี (ชั้นเรียนของตางประเทศ)
 ปศธ. การแกปญหาเรื่องภาษาตองแกไขใหถูกจุด ถึงจะแกไขได เรื่องกิจกรรมลูกเสือก็ควรไดรับ
การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีประสบการณ เพราะถาเปนนโยบายคุณธรรมนําความรูเปนเรือ่ งสําคัญกิจกรรม
ลูกเสือเปนกิจกรรมที่ใหความรูสึกและจิตสํานึก โดยไมตองใชการบอกเลาหรือ คําสอน
- การทํางานเปนทีมเปนเรื่องที่สําคัญ แตควรสรางเครือขายที่สามารถติดตอภายนอกหนวยงานทั้งใน
กระทรวงและนอกกระทรวงได เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนงานของกันและกัน
- ปญหาที่ขา ราชการระดับตนเสนอมา คือ เบื่อหัวหนา ขาราชการทุกคนที่ผานมาจนถึงวันนี้ ก็ตอง
ทํางานกับหัวหนามาหลายคน ซึ่งมีทั้งชอบและไมชอบ การเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ตองสามารถทํางานกับ
หัวหนาทุกคน และหัวหนาก็ตองทํางานกับลูกนองไดทุกคนเชนกัน เมื่อเขามาอยูในระบบแลวคงไมสามารถ
เรียกรองใหเปลี่ยนตัวได คงตองปรับตัวเองใหสามารถทํางานอยูรวมกันได และเปนการฝกความอดทนดวย
¾ ผตร.ศธ. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) แผนการสืบทอดตําแหนง ขอให ผอ.สํานักใหความสําคัญ
และทําอยางตอเนื่อง การคัดเลือกขาราชการเขารับการอบรมควรเลือกดวยความเหมาะสม
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) จะตองยกเปนวาระสําคัญ สวนกระบวนการจัดทําขอให
คํานึงถึงอัตรากําลังของแตละสํานักควรจัดเปนสัดสวนของบุคลากรในสํานัก
/ ปศธ. …

-๘ ปศธ. จะพยายามสนับสนุน สงเสริมบุคลากรทุกระดับใหไดรับการพัฒนา โดยใชจํานวนของบุคลากร
แตละสํานักเปนฐาน
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ขอเสนอเรื่องการคัดคนเขาอบรม ควรใหขาราชการสมัคร
เขามาดวยความเต็มใจกอนแลว ผอ.คอยคัดเลือกสงไป เพราะการสมัครเขามาเปนความตองการของเขาเอง เขา
ก็เต็มใจที่จะเขาอบรม อีกสวนหนึ่งคือตัว ผอ.เองก็ตอ งเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และ
เพื่อเตรียมเขาสูผูบริหารระดับสูงตอไป
 ปศธ. ตองมีการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับสูงขึ้นคงจะมีการกําหนดการผานการ
อบรมดวย และขอทราบความกาวหนาเกี่ยวกับเรื่องการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
¾ นางวิมล มาเทียน แทนหัวหนางานสายดวนการศึกษา รายงานวาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมา
จากภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน มีการประชุมรวมกัน เพื่อหากิจกรรมที่จะทําใหประชาชนและทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ผานทางเว็บไซต ทําแบบสอบถามโดยทีมงานเปนผูออกไปเก็บขอมูล มีทั้ง พอคา
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อทราบวาคนกลุมนี้ มีความคาดหวังอะไรกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสายดวน
๑๕๗๙ ดวย
 ปศธ. เมื่อ ศบช. รับเรื่องรองเรียนซึ่งบางครั้งตองชี้แจงขอสงสัยดวย บุคลากรของศูนยทําหนาที่เปน
สื่อกลาง บางครั้งอาจมีขอมูลหรือความรูไมเพียงพอในการตอบ อาจจะทดลองทําโดยเจาหนาที่เอาคําถามมาให
ผอ. สํานักอํานวยการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา หรือให ผตร.ศธ. ตามความรู ความชํานาญ
และประสบการณ เปนผูแนะนํา แลวเจาหนาที่นํากลับไปแจงตอเจาของปญหานั้น โดยผานเว็บไซต หรือ ๑๕๗๙
¾ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ) เนื่องจากงานสํานักอํานวยการ มีมากและหลากหลายจึง
เสนอใหสํานักงานปลัดกระทรวงปรับโครงสรางภายใน เพื่อรองรับการสืบทอดตําแหนง โครงสรางที่ใชกันอยู
ปจจุบันนี้ มีแตหนวยงานระดับสํานักแตไมมีหนวยงานระดับกอง ดังนั้นจึงขอฝาก กพร.สป.และกลุม กบค.สอ.
ชวยกันวิเคราะหงานของสํานักอํานวยการเพื่อแยกตัวออกมาเปนหนวยงานระดับกอง ออกเปนกฎกระทรวงปรับ
โครงสรางเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง รายงานการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ (สอ.)
¾ นายอภิ ชาต กิ ตติ วรรธนะ หั วหน ากลุ มบริ หารการคลั งและสิ นทรั พย รายงานสรุ ป การเบิ ก จ า ย
งบประมาณภาพรวมทุกงบรายจายสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
- เปาหมายการเบิกจายตั้งแตรอยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป สามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย จํานวน ๘ หนวยงาน
ไดแก สต., สตผ., สกพ., สคบศ., สช., สกก., สนย. และ กพร.
- สวนหนวยงานที่เบิกจายต่าํ กวารอยละ ๗๐.๐๐ ลงมา ไดแก ตสน.ศธ., สบย.๑ – ๑๒, สร., สบย.กทม.,
ตสน.สป., สอ., สปคร., สน., กศน., กคศ.และ ศทก.
ปญหา / อุปสรรค
๑. อยูระหวางตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย
๒. อยูระหวางตรวจรับ /สงมอบพัสดุ
/๓. อยูระหวาง...

-๙๓.อยูระหวางลงนามในสัญญาณ
๔. อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
๕. อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
๖. อยูระหวางกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ /แบบรูปรายการ /TOR
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอทราบเหตุผลของ ศทก. ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ ๒๗.๙๒
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) งบประมาณ ศทก.สวนใหญเปนงบเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่เปนคาเชา
ตองจายเปนรายเดือน และมีโครงการสําคัญ ๆ ที่กําลังอยูระหวางดําเนินการซึ่งยังไมไดจัดจาง เรื่องของการ
บํารุงรักษาระบบที่ตองจายเปนรายเดือน
¾ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ) ก.ค.ศ. เปนงบประมาณที่เกี่ยวกับคาตอบแทนการประเมิน
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ กําลังอยูระหวางการประเมิน
¾ กศน. (นางวันทนี จันทรโอกุล) วันนี้เกิน ๖๐ เปอรเซ็นตแลว ที่ผานมาเปนเงินที่โอนไปเปนคาตอบแทน
ครูผูสอน ศรช. กําลังทยอยเบิกคาดวานาจะเบิกไดตามเปาหมาย
 ปศธ. ขอให ศทก. ก.ค.ศ. และ กศน. ทําบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ดําเนินการใชจายงบประมาณไม
เปนไปตามเปา เดือนกรกฎาคม ๗๗% เดือนสิงหาคม ขอให สอ. รายงานการเบิกจาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
ถาหนวยงานใดเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายขอใหทําบันทึกชี้แจง ปศธ. ทราบดวย
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ขอเรียนถามหนวยงานที่ใชงบได ๙๑.๗๑ % หมายความวาอยางไร
¾ สต. (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน) งบประมาณที่ใชไปเปนงบ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
มติที่ประชุม : รับทราบ.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษา (สนย.)
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงานวา สรุปผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษา
- ความเห็นและขอคําถามของคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษา เนนเรื่องงบบุคลากรของ กศน.
เปรียบเทียบปที่แลว ปนี้งบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งไดชี้แจงวามีการตั้งศูนยวิทยฯเพิ่ม และตองจางบุคลากรเพิ่ม
- ขอเสนอการปรับลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษา เนนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป
ของ สช. ขอใหตั้งคาใชจายรายหัวใหเปนจริง
- ขอเสนอของคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษา
- การตั้งขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษา : การกําหนดอัตราครู ตอจํานวนนักเรียน
เทากันทุกโรงเรียน จะมีผลตอโรงเรียนขนาดเล็กจะทํางานไมได
/ขอเสนอแนะ...

- ๑๐ ขอเสนอแนะ
 ประธานฯ ขอให สช.ปรับลดงบประมาณไปกอนตามขอสังเกตของกรรมาธิการ ถางบไมพอก็ขอแปรญัตติ
อีกครั้งหนึ่ง
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) จะขออนุญาตทานปลัดและผอ.ทุกสํานัก ซักซอมการชี้แจงงบประมาณกอน
ปนี้คาดวางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการจะเขาประมาณ ตนเดือนสิงหาคม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.
วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

