สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๓. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๔. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๕. นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
๖. นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล
๗. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร
นายสหธัญ แสงอินทร
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

๑๒. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๓. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๔. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๑๕. นายอนันต ระงับทุกข
๑๖. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๑๗. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๘. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๑๙. นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม
๒๐. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๒๑. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
/๒๓. นายศักดิ์ชยั ...

-๒๒๓. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๔. นายพงศธร พนมสิงห
๒๕. นางจรรยา ชวนานนท
๒๖. นายเบญจรงค ศรีเนตร

หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ที่
๑.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แตงตัง้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยใหรักษาราชการแทน ตั้งแต
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ปศธ. ขอแสดงความยินดีกับผูทไี่ ดรับการ
แตงตั้งทุกคน
- มอบ สอ.สป. ดําเนินการจัดพิธีมอบงาน
ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑
๑.๒ แตงตั้ง ผตร. นายเฉลียว อยูสีมารักษ เปน เลขาธิการ สอศ.
๑.๓ ดร.จรวยพร ธรณินทร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับการ
คัดเลือกแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
- มอบ ผูบ ริหารจัดวางระบบปองกันเพื่อลด/
๑.๔ การจัดวางระบบในการพิจารณาการเลื่อนขั้นและการลง
หลีกเลี่ยงการรองเรียน
ตําแหนง เพื่อปองกันการรองทุกข เพราะตอไปการรองทุกข
ถารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะตองนําเสนอ กพค. รวมทั้ง
กรณีคับของใจเกี่ยวกับการหนวงเหนี่ยวมอบหมายงาน ไมไดเลื่อนขั้น
ไมไดสองขั้นและไมไดลงตําแหนง
๑.๕ รอง ปศธ.(นายชินภัทร ภูมิรัตน) กลาวแสดงความรูสึกที่
ไดรับการแตงตั้งเปนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ขอขอบคุณปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหความไววางใจ
และใหการสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นในการทํางานโดยจะ
ทําหนาทีใ่ หมปี ระสิทธิภาพมากที่สุด ใหมคี วามเปนเอกภาพ เนน
สป.ใหเปนองคกรกลาง กําหนดนโยบายในการบริหารงานดังนี้

-๓-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๑. การทํานโยบายแผนยุทธศาสตรและนโยบายเนนการศึกษา
๑๒ ป
๒. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช E-learning เปนตัว
ขับเคลื่อน
๔. การพัฒนาเด็กและเยาวชน
๕. การวิจัย ประเมินผลและนําเขาที่ประชุมผูบริหาร
๖. จัดการศึกษาเอกชนใหเปน แมแบบในการจัดการศึกษา
๗. ขาราชการครูมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองรวมมือกัน
ทํางาน
๘. งานดานตางประเทศ
๙. งานดานกฎหมายจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.๖ ผตร.(นายเฉลียว อยูสีมารักษ) แสดงความคิดเห็นใน
การเขาสูตําแหนงเลขาธิการ กอศ. และกําหนดนโยบายในการ
บริหารงานดังนี้
๑. ปรับปรุงเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา
๒. เนนคุณธรรมและเปนตัวผลักดันดานเศรษฐกิจและผลิตคนให
มีคุณธรรม
๓. เพิ่มคุณภาพผูเรียน
๔. การประสานความรวมมือกับองคกรเอชน โรงเรียนเอกชน
๕. คุณภาพของผูเรียน เนนการปฏิบตั ใิ หทํางานไดอยางมีคุณภาพ

๒.

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ประธานใหขอคิดเห็น
๑. ในการปรับปรุงกฎหมาย ควรหาผูรูดา น
กฎหมายสรางทีมและยกรางกฎหมายและ
บรรจุเขาที่ประชุมคณะกรรมการให
ความเห็น (ดูแบบอยางของ ก.พ.)
๒. เลขาธิการตองเขาใจบทบาทวาในปจจุบัน
ตองบริหารงานในรูปคณะกรรมการ
๓. การจัดตั้งสถาบันสมทบตองศึกษา
รายละเอียดใหรอบคอบ

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- เรื่องผลการประเมินองคกร PMQA หนวยงานในสังกัด
สป. (สคบศ.)
นางสาวเต็มจิต จันทคา (สคบศ.) รายงานผลการประเมิน - ที่ประชุมรับทราบ
องคกร PMQA หนวยงานในสังกัด สป. ตามรายละเอียด
ประกอบการประชุม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนนโยบายที่
สําคัญในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่ง สคบศ.ไดรับมอบหมายให
เปนหนวยงานขับเคลื่อน โดย สคบศ. ไดมีการจัดการอบรมให

-๔-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ความรูเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกบุคลากร สป.
ศธ. ทุกหนวยงาน ๔ รุน รุนละ ๑๒๐ คน และสนับสนุน
งบประมาณและวิทยากรดําเนินการอบรม (จัดตามภูมิภาค ๔ จุด)
ผลการประเมินองคกรดวยตนเอง ทุกหนวยงานจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยูในระดับดีเลิศ มีคะแนนตั้งแต ๕๑ ขึ้นไป
สําหรับหนวยงานที่มีภารกิจงานใกลเคียงกันในเรื่องการตรวจ
ราชการมีผลการประเมิน ในระดับดีมาก ๒ หนวยงาน และมีผล
การปฏิบัติงานดีเลิศ ๑๒ หนวยงาน
ประโยชนที่ไดรับ
๑. ไดเรียนรูระบบ PMQA
๒. ไดรูสภาพที่แทจริงขององคกร
๓. ไดเห็นโอกาสในการปรับปรุงงาน
๔. การพัฒนางานอยางเปนระบบ
๕. เกิดเครือขาย PMQA ในหนวยงาน
๖. เกิดการเรียนรูขามสายงาน
๗. การรับรูตอ การเปลี่ยนแปลง
๘. การผูกพันตอเปาหมาย/ผลลัพธในการทํางาน

การดําเนินการ / การมอบหมาย

ประธานแจงใหทราบเพิ่มเติม
๑. สป. โดย สอ.สป. ไดรับรางวัล “หนาบานนามอง” เปนปที่ ๓ - ที่ประชุมรับทราบ
ติดกัน ซึ่งในปนไี้ ดเปลี่ยนชื่อรางวัลใหมเปน
“เหรียญทองพฤษานครา”
- ที่ประชุมรับทราบ
- มอบ สกพ. เชิญอาจารย ดนัย หวังบุญชัย
๒. ปศธ. ไดรบั รางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลดีเดน”
มาใหความรูเกี่ยวกับ KM วิธีจัดกิจกรรม
๓. ไดรับเทคนิคจากการประชุมที่ สสส. โดยวิทยากร อาจารย
นักเรียน ให สกพ. และ สกก.
ดนัย หวังบุญชัย เปนผูจ ัดกิจการแผนเยาวชน ชื่อ โครงการ
จัดผูเ กี่ยวของเขารับฟง ในการประชุมวัน
“คิดดี”
อังคารหนา
๔. กําหนดมอบชอดอกไมผูที่ไดรบั การแตงตั้งระดับ ๑๐ ในวัน
อังคารหนา และขอใหทกุ ทานมีคติในการทํางาน เชน ประธาน
จะยึด ๔ ประการคือ ๑. Good governance ๒. IT sharing
๓. Knowledge Manangement ๔. Public sharing

-๕ลําดับที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/
การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต.สป. ประชาสัมพันธ
เชิญรับฟงการบรรยายโดย ดร.สมโภชน นพคุณ เรื่องการปฏิรูป
ระบบราชการแบบใหม ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเสมารักษ

- ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ผูจดรายงานการประชุม

