สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายสุนนั ท เทพศรี
๓. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๔. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๕. นายชอบ ลีซอ
๖. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๗. นางปยาภรณ จันทบาล
๘. นางสาวปริยา เลิศลอย
๙. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๑๐. นายกมล รอดคลาย
๑๑. นายเสนาะ สมานหมู
๑๒. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นางสาววิมลพร พันธุมนตรี
นายดํารง ลิมาภิรักษ
นางสาวมยุรี รัตนมุง
นายปราณีต ศรีศักดา

๑๗. นางสาวถิรมน ศรีบาํ รุง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๖ และ ๑๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๒ และ ๓
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
แทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
/๑๘. นายไพศาล...

-๒๑๘. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๑๙. นายนิคม รุงเจริญ
๒๐. นายอนันต ระงับทุกข
๒๑. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๒. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๓. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๒๔. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๕. นางสาวลลิดา กลิ่นพยอม
๒๖. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๒๗. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๘. นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ
๒๙. นางจรรยา ชวนานนท
๓๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ
แทนผูอํานวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ลําดับ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑ เรื่อง นโยบายการใชงบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๑
- รมว. ศธ. มีนโยบายการใชงบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๑ โครงการใดไมจําเปนใหยกเลิกและปรับ
งบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดยเนนเรื่อง
๑) การสงเสริมสนับสนุนคาใชจายรายหัวของ
นักเรียน (๑๒+๒ ป) สําหรับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๒) กองทุน กรอ.
๓) ๑ อําเภอ ๑ ทุน แกเด็กยากจน
๔) การสงเสริมการใช ICT เพื่อการเรียนการสอน

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่อง การพัฒนา O.D.
- การพัฒนา O.D. ของทุกสํานักมักจะนิยมไปดู
งานตางประเทศกันเปนสวนมาก ขอใหพจิ ารณาหนวยงาน
ภายในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเปนอันดับแรกกอน หรือ
หากตองไปก็ใหพิจารณาตามความจําเปน และแตละคนไม
ควรไปบอยครั้ง
๑.๓ เรื่อง การจัดทํางบประมาณประจําป
๑. ที่ประชุมรับทราบ
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ปศธ. ขอใหแตละสํานักจัดทํารายละเอียด
นายอนันต ระงับทุกข ผอ. สนย. รายงานวา
โครงการทั้งหมด สง สนย. เพื่อตรวจสอบ
แตละสํานักจะตองดําเนินการ จัดทํางบประมาณใหแลว
และให สนย. นําเสนอทีป่ ระชุมในสัปดาหหนา
เสร็จภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ โดยขอใหมีการ
ปรับแผน ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
๑.๔ เรื่อง ๑๐ ผลงานดีเดนของ สป. ครึ่งปแรก
- ที่ประชุมรับทราบ และใหแตละสํานักที่เปน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑
เจาของเรื่องเขียนรายละเอียด พรอมภาพประกอบ
ปศธ. ใหแตละสํานักนําเสนอผลงานดีเดนของสํานัก สง สอ. สป. ภายในบายวันนี้ เพื่อนําลงเว็บไซต
ตนเอง ในครึ่งปแรก ปงบประมาณ ๒๕๕๑ และใหที่
และหนังสือพิมพ
ประชุมรวมกันคัดเลือกเรื่องที่เดนที่สุด ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑. การยกรางกฎหมายการศึกษา ๕ ฉบับ
๒. การวางระบบยกเครื่องงาน กศน.
๓. การอํานวยการเลือกตั้ง
๔. รางวัลดีเดนประเภทเสริมสรางภาพลักษณของ
ศูนยบริการประชาชนและหนาบานนามองจาก
เขตดุสิต
๕. แผนบริหารราชการแผนดิน ๔ ป
๖. การทํากฎหมายรองรับ พ.ร.บ.
๗. ยุทธศาสตรภาคใต รวมกับงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ
๘. กิจการลูกเสือของ สมศ.
๙. PMQA
๑๐. การกําหนดเกณฑประเมินวิทยฐานะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม และการ
สอบคัดเลือกผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

-๔ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๒. เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๒.๑ เรื่อง การเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
(สกพ.)
นางรจนา สินที ผูแ ทนสํานักกิจการพิเศษ สป.
รายงานวา รมว. ศธ. ขอใหทุกหนวยงานดําเนินการในเรื่อง
การเสริมสรางความเขมแข็งดานคุณธรรมในสถานศึกษา
เพื่อปลูกฝงใหเด็กไดเรียนรูเรื่องศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ประเด็น คือ ผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนากลุมงานขึ้นไป
ตองเขารับการอบรมในโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานศีลธรรมในระดับสถานศึกษา หลักสูตรปฏิบตั ิธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในสวน
ของ สป. สกศ.ได ตั้งเปาหมายไวสําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวน ๒๓๐ คน สําหรับคาใชจายใหเบิกจากตนสังกัด
ดังนั้น ทุกหนวยงานในสังกัด สป. ตองปรับแผนงาน /
โครงการ เพื่อใหสอดคลองกับโครงการดังกลาว และขอให
ทุกสํานักที่เสนอโครงการและมีเฉพาะงบประมาณของป
พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทํารายละเอียดงบประมาณของป
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เพิ่มเติมดวย
๓. เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ เรื่อง การจัดงานวันคลายวันสถาปนา ศธ. ครบรอบ
๑๑๖ ป (๑ เมษายน ๒๕๕๑)
นายเบญจรงค ศรีเนตร หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สอ.สป. รายงานการจัดกิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนา
ศธ. ครบรอบ ๑๑๖ ป ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ดังนี้
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทาํ บุญตักบาตรและถวาย
ภัตตาหารเชาพระสงฆ จํานวน ๑๑๗ รูป ณ บริเวณศูนย
อาหาร และรอบสนามหญาหนากระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๐๗.๕๐ น. พิธีสักการะพระพุทธรูปประจํา
กระทรวงศึกษาธิการ ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ ๖

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๑. ปศธ. ขอใหเปลี่ยนชื่อโครงการ เปน “การนํา
ศีลธรรมคืนสูสถานศึกษา ...”
๒. ใหทุกสํานักจัดทํารายละเอียดงบประมาณใน
สวนของป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เพิ่มเติม

- ที่ประชุมรับทราบ
- ปศธ. ขอเชิญทุกหนวยงานรวมงานรดน้ําขอพร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๑
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เวลา ๐๘.๒๐ น. เชิญผูบริหารระดับสูงรับประทาน
อาหารเชา ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๐๘.๔๕ น. พิธบี ําเพ็ญกุศล ณ หอประชุม
คุรุสภา
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีมอบเข็มที่ระลึกและประกาศ
เกียรติคุณบัตรแกผูทําคุณประโยชนใหแก ศธ.
เวลา ๑๐.๓๐ น. การเสวนาทางวิชาการเรื่อง
“อนาคตของทานกับการเขาสูโครงสรางใหมตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”
โดยสวนราชการ /หนวยงานตาง ๆ จัดขาราชการ
รวมงาน รวมทั้งสิ้น ๘๐๐ คน

เลิกประชุม

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางมณี ฤทัยธนารัตน
นางอําพร มีนิล
สํานักงาน ก.ค.ศ.
ผูจดบันทึกการประชุม

