สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นางเบญจพร โพธิปด ชา
๔. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๕. นางปยาภรณ จันทบาล
๖. นางสาวปริยา เลิศลอย
๗. นางพรรษมนตร ผลาวรรณ
๘. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๙. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๑๐. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๑. นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางสาววิมลพร พันธุมนตรี
นายดํารง ลิมาภิรักษ
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

๑๖. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๗. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๘. นายสันทัด สินธุพันธประทุม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายบุรี แกวเล็ก)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
/๑๙. นายอนันต...

-๒๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายอนันต ระงับทุกข
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายบุญจันทร บัวหุง
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม
นางสาวมนณภา เอี่ยมอุไร
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๒๗. นายพงศธร พนมสิงห
๒๘. นางจรรยา ชวนานนท
๒๙. วาที่ ร.ต. สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
แทนหัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชว ยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ จากการเลือกตั้งครั้งที่แลว กกต. ไดพิจารณาให สป. - มอบ ศทก. เผยแพรขึ้น website
ศธ. ไดรบั รางวัล โลเกียรติคณ
ุ หนวยงานภาครัฐสงเสริม
ประชาธิปไตย โดย สป.ศธ. ไดรับความรวมมือและการ
ประสานการประกาศผลการเลือกตั้งเปนอยางดี จาก กศน.
๑.๒ ศูนยบริการประชาชน สอ.สป. (๑๕๗๙)ไดดาํ เนินการ
๑. ใหนําขอมูลใน CD ขึ้น website
จัดทําคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ประจําศูนยบริการ
๒. มอบ สกพ. พิจารณาเรือ่ งการจัดทําคูม ือการ
ประชาชน ทั้งแบบรูปเลม และ CD มอบใหที่ประชุมเพื่อใช
เลือกตัง้ โดย สป. ยินดีสนับสนุนงบประมาณ
ประโยชน ซึ่งคูมือดังกลาวไดเก็บรวบรวมสาระสําคัญ เชน
คําถาม/เรื่องรองทุกข
๑.๓ รมว.ศธ.เชิญที่ปรึกษา รมว.ศธ. ผูบ ริหารองคกรหลัก - มอบ กพร. เปนเจาภาพจัดประชุมและ
และรอง ปศธ. รองเลขาธิการ ประชุมหารือเรื่องโครงสราง
ประสานเรือ่ งรูปแบบการจัดตั้งศูนย
ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส
วิทยาศาสตรฯ ของ กศน.

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- ในสวนของ สป. เสนอขอจัดตั้งหนวยงานระดับกรม ๓
กรม คือ กคศ./ สช./ กศน. และเสนอขอจัดตั้งหนวยงาน
ระดับสํานัก คือ สกพ./ ศูนยวิทย/ ๑๒ สํานักเขต สวน
โครงสราง/กฎหมายตามรัฐธรรมนูญของ สป. จะนําเขาที่
ประชุมคณะทีป่ รึกษากฎหมาย ศธ.วิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๑. มอบ สนย.นัดประชุม ผูบ ริหาร สป.หลังวันที่
๑.๔ การประชุมผูบริหารองคกรหลัก วันศุกรที่ ๒
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เพื่อวางระบบ
พฤษภาคม ๒๕๕๑ รมว.ศธ. ขอใหองคกรหลักยืนยันเรื่อง
งบประมาณที่เสนอขอป ๒๕๕๒ ในสวนของ สป. ใหยืนยัน ๒. ขอใหเจาของเรื่องเขารวมประชุมครั้งนี้ดวย
เนน ๔ เรื่อง คือ ๑. Interactive learning ของ ศทก.
๒. ระบบอุดหนุนเครือขายรวมจัด ของ กศน. ๓. ทุน ๑
อําเภอ ของ สต. ๔. กองทุนสงเคราะหคา งจาย ๘๐๐ ลาน
บาท ของ สช.
๒

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่องรายงานการประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองระดับสํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(กพร.)
- ที่ประชุมรับทราบ
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. ไดรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระดับสํานัก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ วา สป.ศธ.ไดดําเนินการ
จางหนวยงานภายนอกเปนผูประเมิน (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) ผลการประเมิน แบงเปน ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ ดีเยี่ยม จํานวน ๖ สํานัก (สนย. ไดรบั คะแนน
ประเมินสูงสุด) ระดับที่ ๒ ดีมาก จํานวน ๗ สํานัก และ
ระดับที่ ๓ ระดับดี จํานวน ๓ สํานัก ซึ่ง กพร.สป.
ไดนําผลการประเมินไปประกอบการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
กพร. กําหนดแลว โดยการจัดสรรเงินรางวัลจะเสร็จ
เรียบรอย ภายในกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณป
๒๕๕๑ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ (สอ.)
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ.สป. รายงานผลการใช - ที่ประชุมรับทราบ
จายเงินงบประมาณป ๒๕๕๑ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๑
ดังนี้
การเบิกจายเงินงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ตามระบบ GFMIS ในภาพรวม
สามารถเบิกจายไดเพียง รอยละ ๓๕.๐๙ โดยหนวยงานที่
เบิกจายไปแลวตั้งแตรอยละ ๔๖.๐๐ ขึ้นไปจํานวน ๘
หนวยงาน และหนวยงานทีเ่ บิกจายต่าํ กวารอยละ ๔๖.๐๐
ลงมาจํานวน ๑๑ หนวยงาน
 ปศธ. ขอใหหนวยงานที่เบิกจายต่ํากวาเปาหมายไป
เรงรัดการเบิกจายใหตรงตามเปาหมาย
 รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) แจงใหที่
ประชุมทราบวา ในกรณีที่ไมสามารถเบิกจายไดทันตาม
ไตรมาสใหแตละสํานักเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันภายใน
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มิฉะนั้นจะทําใหงบประมาณ
ดังกลาวถูกยึดคืน และ ปศธ. ไมมีนโยบายสําหรับการใช
เงินเหลือจายไปตางประเทศ
 ปศธ.
๑. ขอใหสํานักที่ประสงคไปตางประเทศ นําเสนอขอมูล
ประกอบการพิจารณาในคณะทํางานและนําเขาที่ประชุมใน
วันอังคารหนา
๒. มอบ สน. และ สกก. จัดประชุมในวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เพื่อพิจารณาประเด็น
๒.๑ เรื่อง กฎ ระเบียบทีต่ องการออกตาม พ.ร.บ.
- มอบ ผตร.(นายศิลปชัย หอมทรัพย) ชวยดูแล
เครื่องแบบนักเรียนใหม ใหพิจารณาใหรอบคอบ
การประชุมครั้งนี้ โดยใชเวลาการประชุมครึ่งวัน

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ เรื่อง กฎ ระเบียบทีอ่ อกตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก
จะตองปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของอยางไรบาง เพราะ
ขณะนี้ สช. มีปญหาโดยเฉพาะในกลุมโรงเรียนนานาชาติ
ขอใหเชิญกลุมนี้เขารวมประชุมดวย
๒.๓ เรื่อง การสงเสริมการคุมประพฤตินักเรียน การ
ชวยเหลือดูแลนักเรียน โดยใหจัดเสวนารับฟงความเห็น
จากผูเกี่ยวของมีสวนไดเสีย
๒.๓ เรื่อง สรุปผลการจัดกิจกรรม “Walk Rally Family
๒๐๐๘”ครอบครัวพอเพียงหลีกเลี่ยงโลกรอน (สกพ.)
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกพ. ไดรายงานสรุปผล - ที่ประชุมรับทราบ
การจัดกิจกรรม “Walk Rally Family ๒๐๐๘” ครอบครัว
พอเพียงหลีกเลี่ยงโลกรอน วัตถุประสงค ๑. เสริมสรางรัก
ความสมานฉันทของสถาบันครอบครัว ๒. เรียนรูอยูอยาง
พอเพียงและลดภาวะโลกรอน ๓. เพื่อการพักผอนและ
สรางเครือขายครอบครัวสมานฉันท มีจํานวนครอบครัวเขา
รวมกิจกรรม ๔๒ ครอบครัว รวม ๑๕๙ คน พิธีเปด
โครงการฯ เมือ่ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๑ ณ ลานพระบรมรูปทรงมา
โดยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวลีลาวดี วัชโรบล) เปนประธานพิธีเปดกิจกรรม
ณ วังสิงหรีสอรท ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรม
กลุมสัมพันธภาพละลายพฤติกรรม กิจกรรมฐาน ๖ ฐาน
กิจกรรมนันทนาการ พิธีมอบรางวัลครอบครัวตัวอยางดาน
ตาง ๆ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพบวาโดยภาพรวม
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สดุ

-๖ลําดับ
ที่

๓

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- เรื่องสรุปผลการจัดกิจรรม HAPPY FAMILY RALLY
๒๐๐๘ กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ เขาคอ ๒๖-๒๗
เมษายน ๒๕๕๑ (สกก.)
นายศุภกรณ วงศปราชญ ผอ.สกก. ไดรายงานวาใน - ที่ประชุมรับทราบ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวลีลาวดี วัชโรบล) เปน
ประธานเปดการแขงขัน ณ ลานพระบรมรูปทรงมา และได
มีการแวะชมเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เลนเกมส มอบรางวัล
ชนะเลิศการแขงขัน รวมตักบาตร ปลูกปา บริจาคเสื้อผา
และผาหม
ปศธ. ไดกลาวชมเชยการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ รายการ
และขอใหมีการจัดเปนประเพณีเพื่อสรางความสามัคคี
สงเสริมสถาบันครอบครัวของ ศธ.
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตาม
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ (กพร.)
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. ไดรายงานการพัฒนา - ที่ประชุมรับทราบ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชีว้ ัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยไดเสนอใน
ที่ประชุมวา PMQA เปนเรื่องที่สําคัญและเปนกิจกรรม
บังคับของ กพร. ในป ๒๕๕๒ จะดําเนินการทุกสํานัก
ดังนั้นป ๒๕๕๑ จึงเห็นควรเสนอใหทุกสํานักไดริเริ่มและ
ดําเนินการทํา PMQA
ปศธ. ไดแจงเพิ่มเติมในที่ประชุมใหทราบวา PMQA
เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรและใหทุก
สํานักดําเนินการจัดทํา PMQA ในป ๒๕๕๑

-๗ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- เรื่อง รายงานผลโครงการศึกษาดูงานดานการ
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการและและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ๑๒-๑๕ เม.ย. ๕๑
(กคศ.)
นางสาวนิธนิวา เหลารุจิจินดา ผูแทน กคศ.ไดรายงาน ๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบ สคบศ. ดําเนินการจัดทํา โปรแกรมการ
ผลการศึกษาดูงานดานการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ
ฝกอบรม Shopping List เพื่อใชในการพัฒนาครู
๑๒-๑๕ เม.ย. ๕๑ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน British
Council เปนอยางดี โดยดูงานที่ Southwark Learning
and Business Centre, Training and Development
Agency for School และสถาบันเพื่อการศึกษา (IOE) ซึ่ง
เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครู และการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ งมีสาระสําคัญที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินการของไทยที่สําคัญ ไดแก
๑. หลักการ “กระจายภาระงานของครูใหญ”
๒. การมีหลักสูตร Fast Track ใหครู
๓. มุมมองการเปลี่ยนแปลงขององคกรจะตองมี
Keyman ๓ คน ไดแก คนรอบรู คนที่เปนที่รูจัก และผู
ประสานความสัมพันธ ถาสามารถคนหาคนดังกลาวไดจะ
ทําใหองคกรมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้นและในการ
พัฒนาครู มีการจัดทํา Shopping List คือมีการจัดทํา
โปรแกรมการฝกอบรมตาง ๆ ใหครูสามารถเลือกในการเรียน/
อบรม ตามความพึงพอใจ
ทปษ.(นางปรียานุช จริยวิทยานนท) ไดเสนอ
ความเห็นและประสบการณจากการศึกษาในประเทศ
อังกฤษ ดังนี้
๑. ภาพลักษณครู จะมีความเกี่ยวของกับสภาพสังคม ใน
ประเทศอังกฤษจะสงเสริมใหคนมีโอกาสศึกษาทางเลือก
เพิ่มเติมไดอยางตอเนื่อง ศธ.จะตองคิดเพิม่ ในเรื่องนี้

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒. มูลคาเพิ่ม (Value Add) ของครู การยกยองความเปน
ครูของคนในสังคม ประเทศอังกฤษไดใหความสําคัญใน
เรื่องนี้สูงมาก ทุกคน ทุกอาชีพมีโอกาสที่จะเปนครูในการ
ใหความรู บุคลากรในสายอาชีพตาง ๆ
๓. เครือขาย ตองมีองคกรที่สงเสริม การเรียนการสอน
กับสวนตาง ๆ อยางกวางขวางเพื่อใหไดมกี ารเรียนรูจาก
สภาพจริง

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.
นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป ๖ ว
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

