สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ
๒. นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ
๓. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๔. นายสุนนั ท เทพศรี
๕. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๖. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๗. นายทวีสทิ ธิ์ ใจหาว
๘. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๙. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๑๐. นายสมปอง เย็นใส
๑๑. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๒. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๓. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๔. นายสุรชาติ สังขรุง
๑๕. นายกมล รอดคลาย
๑๖. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๗. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๘. นายสหธัญ แสงอินทร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาที่ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
/๑๙. นายเกียรติศักดิ์...

-๒๑๙. นายเกียรติศักดิ์ เสยไสย
๒๐. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๑. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๓. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๔. นายอนันต ระงับทุกข
๒๕. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๗. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๘. นางสิริสมศรี มีอยู
๒๙. นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
๓๐. นางนันทา อนะมาน
๓๑. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๓๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๓๓. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๔. นายพงศธร พนมสิงห
๓๕. นางจรรยา ชวนานนท
๓๖. วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิเ์ อีย่ ม

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
แทนหัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

ที่
๑.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) แจงวา
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (นายจรวยพร ธรณินทร) ติดภารกิจ
เปดการประชุมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด และไดมอบใหทําหนาที่
เปนประธานการประชุมแทน

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ

-๓-

ที่

๒.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๑.๒ ขอแสดงความยินดีกบั ผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ่ ดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
จํานวน ๓ ทาน ดังนี้
๑) นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒) นางปรียานุช จริยวิทยานนท ที่ปรึกษาดานระบบ
บริหารจัดการศึกษา เปน ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๓) นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร ผูอํานวยการสํานัก
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ.ชลบุรี เปน ผูอาํ นวยการ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

การดําเนินการ / การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ และชืน่ ชมงานวิจัยเรื่องนี้
- เรื่อง รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผลการถายโอนสถานศึกษา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอ การดําเนินงาน
ขั้นพื้นฐานสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ทปษ. นายสุรชาติ
ถายโอน ทีป่ ระชุมเปนหวงวาทําอยางไร
สังขรุง)
ใหผลงานนีไ้ ปถึงมือผูเกี่ยวของและนําผล
นายสุรชาติ สังขรุง ทปษ. ดานการประเมินคุณภาพ
การวิจัยไปใชวางแผนปรับปรุงการถายโอน
การศึกษา นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่อง ผลการ
ตอไป และเสนอแนะใหการวิจัยครั้งตอไป
ถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหศึกษาลึกลงไปถึงผลการถายโอนของ
ซึ่งที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้
อปท. แตละประเภท และขนาดของ
๑) ควรขยายกลุมตัวอยางใหมากขึน้ มีการเปรียบเทียบ
โรงเรียนดวย เพือ่ ใหไดขอมูลที่แมนตรง
โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงการตอบคําถาม
เกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ยังมีความขัดแยงกันอยูในขณะนี้ คือ
โรงเรียนที่ถายโอนไปแลวแตครูไมถา ยโอนตาม เพื่อใหผบู ริหาร
ระดับสูงเห็นแนวทางและตัดสินใจในการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
๒) การทําบทสรุปสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนผูบริหารหรือ
กลุมที่ตองการจะใหรับทราบ โดยสรุปผลกระทบและวิธีแกไขปญหา
ใหชัดเจน
๓) จะมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผลการวิจัยนี้มีการนําไปใช
ใหไดผลอยางจริงจัง และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

-๔-

ที่

๓.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔) ทําอยางไรที่จะทําใหการใชทรัพยากรของ อปท. มีทิศทาง
ที่ถูกตองและชัดเจน
๕) ควรจะมีการผลักดันในเรื่องการพัฒนาครู

การดําเนินการ / การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ
- นายศิลปชัย หอมทรัพย ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ - ที่ประชุมรับทราบ
ไดเสนอแนะและใหขอคิดเห็นตอที่ประชุม ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา ขณะนี้ที่มปี ญหากันมาโดยตลอดหลักใหญ ๆ
มาจากความขัดแยงกันในเชิงกฎหมาย ดังนั้น ในอนาคตหาก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย
การกระจายอํานาจ ควรนําประเด็นการจัดการศึกษามาพิจารณา
ดวย
๒) การประเมินความพรอมที่ออกตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กับพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
เปนการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คือ
ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ถาเปนไปไดอาจจัดทําบัญชี
แนบทายใหมเปน ถาผานการประเมินก็สามารถจัดถึงมัธยมปลาย
ไดเลยใครไมตองดูความพรอม
๓) การกําหนดขอบเขตภารกิจระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐในดานการจัดการศึกษาควรกําหนดใหชัดเจน
วา อปท. ควรจะจัดไดถึงระดับไหน

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.
นางมณี ฤทัยธนารัตน
นางอําพร มีนิล
สํานักงาน ก.ค.ศ.
ผูจดรายงานการประชุม

