สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๔. นายบุรี แกวเล็ก
๕. นายสุนนั ท เทพศรี
๖.

นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย

๗. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๘.

นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย

๙. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๑๐. นายสมปอง เย็นใส
๑๑. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๒. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๓. นายเสนาะ สมานหมู
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นายสํารวม พฤกษเสถียร
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
นายดํารง ลิมาภิรักษ
นายเกียรติศกั ดิ์ เสนไสย
นายปราณีต ศรีศักดา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ และ ๑๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๓
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
/๑๙. นายศุภกร...

-๒๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นายศุภกร วงศปราชญ
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
นายอนันต ระงับทุกข
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายบุญจันทร บัวหุง
นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม
นายนันทา อนะมาน
นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
นายปญญา ทุงคาใน
นายพงศธร พนมสิงห
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๓๑. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอํานวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ จะมีการจัดประชุม กรอ.ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณา - ที่ประชุมรับทราบ
เงินอุดหนุนรายหัว และคอมพิวเตอร ๑ ลานเครื่อง
โดยมี สพฐ. เปนเจาภาพ ขอเชิญผูเกี่ยวของ ไดแก
นายชินภัทร ภูมิรัตน สนย. สช. กศน. และ ศทก.
เขารวมประชุม ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๑
๑.๒ จากการประชุมผูบริหารระดับกระทรวง ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ศธ.จะตองทําแผนบริหาร
ราชการแผนดิน โดยจะตองสงภายในวันที่ ๓ มี.ค. ๕๑
- แผนพัฒนากฎหมาย ไดแตงตั้ง อ.ธงทอง
จันทรางศุ เปนประธาน

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- มอบคณะทํางานไปศึกษารูปแบบการจัดตั้ง วาจะเปน
- แผนนิติบญ
ั ญัติแหงชาติจะครอบคลุม
แผนพัฒนากฎหมาย ในสวนของ ศธ. มีพระราชบัญญัติ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึง่ จะรวมศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ สกอ. กับศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาของ กศน. เปนหนวยงานใหม
- ศธ. จะไมสรางกฎหมายใหม แตจะแกไข
- มอบ กพร. และ สน. ดําเนินการเรื่องปรับโครงสราง
กฎหมายเดิม ไดแก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
กระทรวง
พ.ศ.๒๕๔๒ ,พ.ศ.๒๕๔๕ และพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๓ ลูกเสือไดรับการบรรจุเปนตัวชี้วัดประเมิน
ภายนอกของ สมศ.แลว

- มอบ สกก. แจงหนวยงานในกํากับของ สกก. ใหทราบ
ทั่วกัน

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒/๒๕๕๑ ไดรับ
การลงพระปรมาภิไธยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๑

- ที่ประชุมรับทราบ

๑.๕ จากการประชุมเรื่องสุขภาพนักเรียน เพื่อสนอง - ที่ประชุมรับทราบ
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๑ มีผูแทน
จากกระทรวงสาธารณสุขเขารวมประมาณ ๗๐%
แตกระทรวงศึกษามีเพียง ๓๐%
ที่ปรึกษา รมว.ศธ. (นายยุรนันท ภมรมนตรี)
มีความสนใจในเรื่องพฤติกรรมเด็กและกิจกรรม
ภาคฤดูรอน หากหนวยงานใดจัดโครงการเกี่ยวกับ
เรื่องเหลานี้ ขอใหพิจารณาเชิญทานเขารวม
๑.๖ สํานักงาน ก.พ. ไมอนุมัติการขอรอง ปศธ.
คนที่ ๔

- ที่ประชุมรับทราบ

๑.๗ สํานักงาน ก.พ. ประสานขอให ศธ. เปนเจาภาพ ๑. มอบ สช. และ กศน. รวมจัดนิทรรศการผลงานดีเดน
ของ ศธ.
การประชุมหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง
๒. มอบ รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) ดูแลเรื่อง
ชวงปลายเดือน พ.ค.๕๑
สถานที่จดั งาน

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓. มอบ กลุมสารนิเทศ สอ. จัดทําวีดิทศั น สรุปภาพรวม
ของ ศธ. ความยาวไมเกิน ๘ นาที
๑.๘ หามใช mail เอกชน ในการรับ-สงขาวสารทาง - มอบ ศทก. แจงหนังสือเวียน ขอใหสํานักแจงชื่อผูใช
E-mail ให ศทก. เพื่อแจง Password ใหตอไป
ราชการ ให mail ของ sueksa.go.th
- มอบ สช. พิจารณาหาครูใหญและครู ใหโรงเรียนทีปงกรดวน
๑.๙ ปศธ. เขาเฝาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เรื่องโรงเรียนทีปงกร ซึ่งตอนนี้ และขอใหนดั ประชุมกลุมโรงเรียนนโยบายพิเศษ
ขาดแคลนอาจารยใหญและครู
๒.

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- มอบ สอ. ทําหนังสือเชิญชวนขาราชการเขารวมเสวนา
๒.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสถาปนากระทรวง
ดังกลาว เนื่องจากเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอผูรวม
ศึกษาธิการครบรอบ ๑๑๖ ป (สอ.)
สัมมนา และขอใหลดสวนของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ แทน ผอ.สอ. รายงาน
เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ในหนังสือที่ระลึกวันคลายวัน
ความกาวหนาการจัดกิจกรรมวันสถาปนากระทรวง
สถาปนากระทรวงฯ ใหนอ ยลงโดยเพิ่มในสวนผลงาน
ศึกษาธิการครบรอบ ๑๑๖ ป ในวันที่ ๑ เมษายน
ของกระทรวงใหมากขึ้น
๒๕๕๑ โดยจะมีพิธีสงฆ พิธสี ักการะ พิธบี งั สุกุลอุทิศ
สวนกุศลแกผทู ําคุณประโยชน พิธีมอบรางวัลแกผูทํา
คุณประโยชน และการเสวนาเรื่อง “อนาคตของทาน
กับการเขาสูโครงสรางใหม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”
พรอมทัง้ รายงานความคืบหนาการจัดพิมพ
หนังสือที่ระลึกวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ ๑๑๖ ป โดยมีปกหนาเปนพระฉายาลักษณ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เจาฟากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งคาดวาจะจัดพิมพ
แลวเสร็จกอนวันงานประมาณ ๑ สัปดาห

-๕ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒.๒ เรื่อง การศึกษาดูงานระบบการตรวจราชการ
ณ ประเทศฝรั่งเศส (สตผ.)
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม ผอ.สตผ.
รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ สถาบันสังคมและ
การศึกษาของยุโรป (EIESP) และ ณ ประเทศฝรั่งเศส
ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยมี
รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) เปนหัวหนา
คณะ

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- มอบ สตผ. จัดสัมมนาเพื่อนําผลจากการศึกษาดูงาน
มาประยุกตใชกับการตรวจราชการของ ศธ.

เรื่องอื่น ๆ
- เรื่อง การจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน ๔ ป - ที่ประชุมรับทราบ
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. รายงานวาได
กําหนดใหมีการประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป
ในวันที่ ๒๗ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรม
บางกอกพาเลซ
โดยขอใหแตละสํานักพิจารณาวา ตองการปรับ
งบประมาณป ๒๕๕๑ หรือมีโครงการสําคัญที่ตองการ
ตั้งงบประมาณป ๒๕๕๒ ขอใหแจงในการประชุม
จัดทําแผนครั้งนี้ได

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.
นางสาวสุพินนา ออนเพ็ง
นางสาวขนิษฐา วงศโซ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
ผูจดรายงานการประชุม

