รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมอาคมจันทสุนทร อาคารเอนกประสงค ชั้นลาง (สคบศ.)
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๓. นางเชนิสา ทุง โชคชัย
๔. นางปยาภรณ จันทบาล
๕. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๖. นายอนันต ระงับทุกข
๗. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๘. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย
๙. นายเดชา เอกตระกูล
๑๐. นายวัชรินทร จําป
๑๑. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๑๒. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๑๓. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๔. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายศุภกร วงศปราชญ
นายไพศาล วิศาลาภรณ
นายสันทัด สินธุพันธประทุม
นายสกนธ ชุมทัพ
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายศัจธร วัฒนะมงคล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
/๒๑. นายบุญจันทร...

-๒๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายบุญจันทร บัวหุง
นางนันทา อนะมาน
นายประสพ กันจู
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นางสุภัทรา ทูลฉลอง

๒๗. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๒๘. นายพงศธร พนมสิงห
๒๙. นางจรรยา ชวนานนท
๓๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
กอนการประชุมบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด โดยนายยิ่งศักดิ์ สยามวาลา กรรมการผูจัดการ
บริษัทฯ และนายโอภาส สยามวาลา ผูอ ํานวยการดานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ไดมอบเงินจํานวน ๖๐๐,๐๐๐
บาท นําไปสมทบดอกผลในมูลนิธติ าเฮอรสยามวาลาเพือ่ การศึกษา สําหรับเปนคาใชจายตามโครงการทุนการศึกษา
มูลนิธิตาเฮอรสยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจําป ๒๕๕๒
 ปศธ. กลาวขอบคุณทางบริษัทฯ ทีไ่ ดสนับสนุนทุนการศึกษามาอยางตอเนื่องทุกป
 ปศธ. มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แกนายชูชาติ ทรัพยมาก ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
หลังจากนั้นประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ วันอังคารที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่
ประชุมครั้งที่แลว เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
/๓.๑ เรื่อง สรุป...

-๓๓.๑ เรื่อง สรุปคาใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ สรุปยอด ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ไตรมาส ๔ ในภาพรวมของทุกงบรายจาย เปาหมายจริงอยูที่รอย
ละ ๙๔.๐๐ เปาหมายเฉลี่ยอยูที่รอยละ ๙๐.๐๔ แตขณะนี้สามารถเบิกไดเพียงรอยละ ๘๘.๑๙ สาเหตุของการ
เบิกจายลาชาเนื่องจาก การโอนเปลี่ยนแปลงจากงบดําเนินงานมาเปนงบลงทุน และเมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๑
(ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒)
ภาพรวมทุกงบรายจาย ป ๒๕๕๑ เบิกจายไดรอยละ ๙๔.๖๘ ป ๒๕๕๒ เบิกไดรอยละ ๘๘.๑๙
ภาพรวมรายจายลงทุน ป ๒๕๕๑ เบิกจายไดรอยละ ๖๔.๒๓ ป ๒๕๕๒ เบิกไดรอยละ ๓๘.๑๓
เมื่อสิ้นปงบประมาณคาดวาจะสามารถเบิกจายไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
ปญหา/อุปสรรค
๑. อยูระหวางตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย
๒. อยูระหวางตรวจรับ / สงมอบพัสดุ
๓. อยูระหวางเบิกจายเงิน
๔. อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
๕. อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง
๖. อยูระหวางเสนอลงนามประกาศวิธี e - Auction
ขอเสนอแนะ
¾ ผอ.สช. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) ขอให สอ. ตรวจสอบตัวเลขการเบิกจายของ สช. นาจะยังไม
ถูกตอง
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รีบไปดําเนินการตรวจสอบกับขอมูลการเบิกจายอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง รายงานการติดตามเรื่องการโอนเงินไปให สพฐ. ใชจายดานฮารดแวร และซอฟตแวร
(ศทก.)
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รายงานการติดตามเรื่องการโอนเงินไปให สพฐ. ใชจายดาน
ฮารดแวร และซอฟตแวร ในโครงการ e- Learning ซึง่ โครงการดังกลาว สป. ไดปรับแกไขคุณลักษณะครุภัณฑ
เพื่อใหทางราชการไดรบั ประโยชนมากยิ่งขึ้นและสามารถการจัดซื้อจัดหาไดตามคุณลักษณะที่กําหนด ประกอบดวยใน
๒ ประเด็นหลัก คือ
- การปรับคุณลักษณะเครือ่ งเลนวีดิทัศน ในขอความคําวา “ตองผานมาตรฐาน FCC และ UL” “
แกไขเปน “ตองผานมาตรฐาน FCC หรือ UL หรือ มอก. ” “
- ปรับความจุของ ฮารดดิส จาก ๒๕๐ Gb เปน ความจุไมนอยกวา ๑๖๐ Gb ในการนี้ ศทก. ไดแจงผาน
สพฐ.ไปยังสถานศึกษา และขณะนี้อยูระหวางการจัดซื้อจัดหาสวนการบริหารจัดการ ศทก. และ สพฐ. จะรวมกัน
ในการกํากับติดตามและตอบขอซักถามในประเด็นที่สถานศึกษาตองการรายละเอียดเพิ่มเติมตอไป และหลังวันที่
๓๐ ก.ย. ทางสถานศึกษาจะรายงานเขามาเปนเอกสารและทางเว็บไซต

/ ขอเสนอแนะ...
-๔-

ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอให ศทก. ติดตามเรงรัดการดําเนินการดวนที่สุด ใชการติดตอประสานงานที่ไมตองเปน
รูปแบบราชการการมากนัก และขอใหเรงดําเนินการจัดประชุมโดยเร็วถึงแมคําสั่งยังไมออก ทั้งนี้ควรจัดทําให
เสร็จทันการเปดภาคเรียนที่ ๒ นี้
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รับไปดําเนินการตอไป
 ปศธ. ขอให ทปษ.(นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย) ลงไปชวยดูแลการดําเนินงานนี้ดวย เนื่องจากเกรง
วาจะไมทนั เปดภาคเรียนหนาเพราะมีเวลาเหลือเพียงเดือนเดียว
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง รายงานการติดตามงบลงทุนของศูนยวิทยาศาสตรจังหวัดรอยเอ็ด (กศน.)
¾ กศน. (นายวัชรินทร จําป) รายงานผลความคืบหนาการกอสรางศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษารอยเอ็ดวา สํานักงาน กศน. ดําเนินการจัดจางกอสรางศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
รอยเอ็ด เปนเงิน ๒๓๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท กําหนดกอสราง ๑๑ ส.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ค. ๕๒ ขณะนี้เลย
กําหนดเวลาแลว ทางบริษทั ขอขยายเวลาตามมติ ค.ร.ม. ถึง ๒๖ ม.ค. ๕๓ รวม ๑๘๐วัน โดยแบงงวดงาน
ออกเปนทั้งหมด ๒๔ งวด งวดที่ ๑ – ๑๒ (บางสวน) เบิกจายจากเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๑ และงวดที่ ๑๒
(บางสวน) – งวดที่ ๒๔ เบิกจายจากเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ขณะนี้ผูรับจางไดสงมอบงานลาสุดงวดที่ ๑๒
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๑ เหลือเงินที่ยังไมไดเบิก ๑๐๖,๐๗๗,๗๙๐ บาท
ปญหาการกอสราง
๑. เปนอาคารสูง ลมแรง ชวงฤดูฝน ฝนตกมากเปนอุปสรรค
๒. เปนงานทีต่ องใชเทคนิคสูง โดยเฉพาะการมุงหลังคา METAL SHEET
๓. ขาดชางฝมือและแรงงาน โดยเฉพาะที่จงั หวัดรอยเอ็ด
สํานักงาน กศน. ไดติดตามเรงรัด เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สรุปวา
๑. งานมุงหลังคาจะแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน
๒. สามารถทดสอบระบบ (TEST RUN) ภายใน ม.ค. ๕๓
๓. โดยภาพรวมแลวเสร็จประมาณ ๖๐ %
๔. คาดวาจะแลวเสร็จตามเวลาที่ขอขยาย คือ ๒๖ ม.ค. ๕๓
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. เรื่องการกันเงินและการขอขยายเวลาเปนไปตามระเบียบหรือไม
¾ กศน. (นายวัชรินทร จําป) ชี้แจงวา การกันเงินดําเนินการตามระเบียบ สวนเรือ่ งการขอขยายเวลา
จะตองดูอีกครั้งหนึ่ง ถาทางสํานักงาน กศน. ไมอนุมัตคิ งจะตองปรับตามระเบียบฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ

/๓.๔ เรื่อง รายงาน...
-๕๓.๔ เรื่อง รายงานการติดตามงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และจางทําระบบติดตาม
ของระบบบริหาร (สช.)
¾ สช. (นายสําเริง สมไทย) รายงานการติดตามการใชจายงบประมาณของสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
การใชจายจากงบปกติ ป ๒๕๕๒
รวมงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรปงบประมาณ ๒๕๕๒ จํานวน ๑๓ รายการ งบประมาณ
๗,๑๗๓,๔๐๔ บาท จํานวนเงินที่จายจริง ๖,๔๐๓,๓๗๖ บาท
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ สช. ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สป. เปนงบลงทุนเพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวน ๑๑ รายการ งบประมาณที่ไดรับ ๓,๗๕๕,๐๐๐ บาท จํานวนเงินที่จายจริง
๒,๙๘๔,๙๗๒ บาท
ใชงบเหลือจายจากการจัดซือ้ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ปงบประมาณ ๒๕๕๒ เพื่อนําไปจัดซื้อเพิ่มเติม
จํานวน ๒ รายการ จํานวนเงิน ๑๑๑,๔๐๔ บาท
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ
๓,๓๐๗,๐๐๐ บาท
ขอเสนอแนะ
¾ ผอ. สช. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) ชี้แจงวา เนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๕๓ จะไดงบประมาณ
นอยลง ทาง สช. จึงขอเปลี่ยนแปลงงบเหลือจายมาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
๔.๑ เรื่อง การถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.)
¾ หน.กก.สอ. (นายเบญจรงค ศรีเนตร) รายงานการถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ
วันอาทิตยที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดประชุมโยธี ตําบลทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา โดยมี นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน กําหนดการ วันเสารที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ฉลองสมโภชองคพระกฐินพระราชทาน ณ วัดประชุมโยธี มีรมว.ศธ. เปน
ประธาน วันอาทิตยที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดประชุมโยธี
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา รมว.ศธ. เปนประธาน
การเตรียมการ
๑. ไดประชุมปรึกษาหารือกับเจาอาวาสวัดประชุมโยธี ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณา
การการศึกษาที่ ๑๐ ภูเก็ต ผูอํานวยการ สพท.พังงา วัฒนธรรมจังหวัดพังงา ผูอํานวยการสํานักพุทธศาสนา
จังหวัดพังงา และกรรมการวัด เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบเรียบรอยแลว เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒
๒. จัดเตรียมเครื่องพระกฐินพระราชทาน พรอมจตุปจจัยไทยธรรมสําหรับถวายพระสงฆ และสามเณร
/๓. ยอดเงิน...

- ๖ -–
๓. ยอดเงินทําบุญ ตั้งเปาไวที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ เงินทําบุญ ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณวัดประชุมโยธี จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. จัดทําตาลปตร และยาม ถวายพระสงฆ และสามเณร
ประเด็นที่เสนอที่ประชุม
๑. ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ วัดประชุมโยธี ตําบลทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
๒. ขอเชิญรวมทําบุญพระกฐินพระราชทาน
๓. หนวยงานจัดขาราชการ จํานวน ๑๕๐ คน ดังนี้
- สป.เดิม
๑๐๐ คน
๒๐ คน
- กศน. (ผูบริหารและขาราชการในพืน้ ที)่
- สช. (ผูบริหารสถานศึกษาในพื้นที่)
๒๐ คน
- ก.ค.ศ.
๑๐ คน
Ö การแตงกาย ผูบริหาร : ชุดปกติขาว และขาราชการ : ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอความชัดเจนในตัวทานประธาน
¾ สอ. (นายเบญจรงค ศรีเนตร) ชี้แจงวา ไดประสานงานเปนการภายในกับ สร. ทราบวา รมว.ศธ. จะ
มอบ รมช.(นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) เปนประธาน
 ปศธ. ยอดเงินทําบุญ ตั้งเปาไวที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินทําบุญ ๙๐๐,๐๐๐ บาท กับเงินที่จะ
บูรณะปฏิสังขรณวัด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่อง การจัดทําขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการวาดวยจรรยาขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอ.)
¾ ผชช.สอ. (นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี) รายงานการจัดทําขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สป. และคณะทํางานเสริมสรางจรรยา
ขาราชการ สป.
ขั้นตอนที่ ๒ กําหนดกรอบแนวคิดคุณธรรม/คานิยมหลักของขาราชการ สป. ใชองคประกอบตอไปนี้
๑. ปจจัยผลักดัน ไดแก รัฐธรรมนูญ, นโยบายรัฐบาล, พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน, พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ
๒. บริบทของสังคมและองคกร ไดแก คานิยม ของสํานักงาน ก.พ., คานิยมรวมของ สป. ศธ., วิสัยทัศนของ
สป.ศธ. ป ๒๕๕๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

/๓. ประเด็นปญหา...
-๗๓. ประเด็นปญหาเชิงจริยธรรมในองคกร ไดแก ยึดระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม, ขาดการอุทิศตนและ
เสียสละในการทํางาน, ใชเวลาราชการไปปฏิบัติงานอื่น, ใชตําแหนงหนาที่ใหประโยชนแกตนเองและพวกพอง,
ใชจายเงินเกินตัว, ขาดการยกยอง ขาดแคลนผูนาํ ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมสูง และสามารถเปน ตัวแบบทีด่ ี
๔. จรรยาขาราชการ สป. จํานวน ๘ ขอ ไดแก
๑. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
๒. ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
๓. การปฏิบตั หิ นาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๔. การปฏิบัตหิ นาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
๕. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖. การทํางานเปนทีม
๗. การมีจิตมุง บริการ
๘. การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ ๓ สอบถามความคิดเห็นของขาราชการในสังกัด สป. เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานพฤติกรรมตาม
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สป.
ขั้นตอนที่ ๔ ปรับปรุงการใชถอยคําใหเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และจัดทํารางขอบังคับฯ
ขั้นตอนที่ ๕ รับฟงความคิดเห็นจากผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝายทั้งในและนอกสวนราชการ
ขั้นตอนที่ ๖ ปรับปรุงแกไขรางขอบังคับฯ
ขั้นตอนที่ ๗ เสนอปลัดกระทรวงใหความเห็นชอบและลงนามประกาศใช
ขั้นตอนที่ ๘ ประกาศเผยแพร ใหขาราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัตติ อไป
ขั้นตอนที่ตองดําเนินตอไป จัดทําคูมือการใชขอบังคับฯ และกําหนดกลไกการผลักดันตอไป
สํานักงาน ก.พ. ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณ ในความสําเร็จของการพัฒนาขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน
ก.พ. (มีประมาณ ๓๐ สวนราชการที่ไดรับ)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่อง สรุปผลการประชุมพิจารณางบประมาณป ๒๕๕๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.)
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงาน สรุปผลการประชุมพิจารณางบประมาณป ๒๕๕๓ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการไดรบั
งบประมาณรายจาย
จํานวน
๓๔๖,๗๑๓.๐๙๓๓ ลานบาท
สํานักงานปลัดกระทรวง
๓๘,๐๘๙.๕๔๐๒ ลานบาท
ขอคิดเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
๑. ปญหาการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
- เด็กไมสามารถคิดวิเคราะห ขาดความเขาใจวิชาประวัติศาสตร

- สื่อการเรียนการสอนควรเนนที่มีคุณภาพ
/- เทคโนโลยี...
-๘- เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร จัดใหโรงเรียนใกลบา น ขาดแคลน
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น เนนอานหนังสือใหออก มีคุณธรรม
- วิชาหนาที่พลเมืองศีลธรรม ประวัตศิ าสตร ภาษาไทย ใหเรียนเปนวิชาบังคับ ใหองคการคาผลิตหนังสือเรียน
๒. ปญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ควรปรับปรุงหนี้สินครู สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน ความกาวหนาของครู
- การโยกยายครู บุคลากร อ.ค.ศ.
๓. เรียนฟรี ๑๕ ป ไมทั่วถึง
๔. ทบทวนหลักสูตรการศึกษา การจัดการศึกษา สงเสริมการทองเที่ยวใหมากขึ้น
๕. การแกไขปญหานักเรียนติดเกม หาที่เรียนพิเศษใหเด็ก
๖. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอยาใหรั่วไหล ดูแลใหใชได
๗. ยกระดับโรงเรียนในชนบทใหเทียบเทาระดับจังหวัด
๘. การใชจา ยงบประมาณใชจายใหทั่วถึงและเปนธรรม
๙. สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาฯควรอยูกระทรวงพาณิชยจะตรงกับบทบาทมากกวา
ขอสังเกตจากวุฒิสภา
๑. ยังมีเด็กไทยสวนหนึ่งไมไดรับสิทธิการเรียนฟรี ๑๕ ป ควรจัดใหทั่วถึงเสมอภาคกัน
๒. การปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ ควรคํานึงถึง
- การศึกษาควรเปนเรื่องของประชาชน ศธ. ตองเปดกวางใหสังคมเขามามีสวนรวม
- การจางครูรายเดือน จะไมไดคุณภาพการศึกษาทีด่ ี
- การซื้อคอมพิวเตอรจํานวนมาก ควรนําเงินมาพัฒนาครู พัฒนา e-book หรือ e-Learning ดีกวา
- การศึกษาอาชีวศึกษา ไมไดนาํ มาใชในการพัฒนาประเทศ ทําไดเพียงเพื่อชะลอการตกงานเทานัน้
๓. งบประมาณ ศธ. ไมแสดงใหเห็นถึงนโยบายการปลูกฝงความสามัคคีและสมานฉันทแกเยาวชน
๔. หนวยงานซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนที่ยังไมมีคอมพิวเตอรใช ไมมีประโยชน
๕. งบประมาณสวนใหญมุงเนนวิชาการแบบเกา(จําไปสอบ) ทําใหเด็กคิดไมเปน ทําใหพฤติกรรมของเด็กเบี่ยงเบนไป
เชน การปาหิน เพศ ยาเสพติด
๖. ปจจุบันเด็กติดเกมสมีมาก ทําใหตองออกกลางคัน
๗. งบประมาณสรางสวม ๔ ที่นั่งของ สพฐ. ราคาแพงเกินไป
ขอเสนอแนะ
๑. ศธ. ควรขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการติวออนไลน สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต สอนคนใหรสู ิทธิ
และหนาที่ของตน
๒. การปฏิรูปการศึกษาตองเนนคุณภาพเด็ก คุณธรรมจริยธรรม และสอนใหเด็กคิดเปนทําเปน
๓. การประเมินวิทยฐานะของครูควรประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของเด็ก
๔. การจัดการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ตองยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมและวิถชี ีวิตความเปนอยู
๕. ควรสนับสนุนการศึกษาตามความถนัดของนักเรียนสายวิชาชีพตางๆ เพื่อประกอบอาชีพหรือเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น

/จากใจ สนย.สป. ...
-๙จากใจ สนย.สป. เรื่อง งบประมาณป ๒๕๕๓
๑. พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๓ ยังไมประกาศใชจึงไมสามารถแจงยอดการจัดสรรงบประมาณให
หนวยตางๆ ได
๒. ขอใหทุกหนวยงานทํางานตามภารกิจปกติไปกอนในชวงนี้
๓. ความคืบหนาเรื่องงบประมาณป ๒๕๕๓ จะแจงใหทราบเปนระยะๆ
๔. หนวยงานที่มีเงินกู (SP๒ ตาม พ.ร.ก.) ขอใหปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด ( กศน., สช., ก.ค.ศ., สบย.๑๒
ภาคใต )
ขอเสนอแนะ
¾ ผอ. สช. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) ตามที่ สนย. แจงวา พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป
๒๕๕๓ ยังไมประกาศใชขณะนี้ สช. ไดสรรหาพนักงานราชการแลว ซึ่งจะบรรจุในเดือน ต.ค. นี้ ประมาณ ๕๐๐
อัตราจะสามารถใชงบประมาณใดในการจัดจาง
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ชี้แจงวา โครงการตาง ๆ ทีไ่ ดชี้แจงกับทางสํานักงบประมาณและผาน
สภาแลว คงไมมีอะไรเปลีย่ นแปลงแตขอใหใชจํานวนเทากับป ๒๕๕๒ ในสวนของ สช. เปนงบดําเนินงานทีไ่ ด
ตอรองกับสํานักงบประมาณแลว ก็ถือวาใชได
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ขอหารือและขอทราบแนวปฏิบตั ิวา ทาง สช. ขอใหโรงเรียนโอน
เงินอุดหนุนที่ สช. จัดสรรไปใหสถานศึกษาดําเนินการ เหลือกลับเขามาที่ สช. ทาง กศน. เงินจัดคุณภาพ
การศึกษาเหลือ รวบรวมเงินไดแลว จัดทําเปนนโยบายเสนอขอ รมต. จัดทําเรื่อง ๓D ดังนั้น สช. จะเปลี่ยนเปน
งบดําเนินงานเพื่อใชจางพนักงานราชการไดหรือไม
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ชี้แจงวางบดําเนินงานเปนอํานาจของปลัดกระทรวง
 ปศธ. ถาเราทําเรื่องจัดจางโดยผูกพันตั้งแตวันนีจ้ ะไดหรือไม ขอให สนย. แจงสํานักงบประมาณ
เพื่อใหรับทราบและเห็นชอบในหลักการ และมีมติ ครม. รองรับ
- เรื่องความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญนาจะเปนประโยชน และเตรียมจัดทําเปนขอเสนอ หรือ
นําไปคิดงานใหมเพื่อเติมเต็ม เพราะเปนมุมมองจากคนนอกที่มองงานของกระทรวง เราถือโอกาสชี้แจงทําความ
ชัดเจน หรือเปนฐานของการทํางานป ๕๓ และเพื่อประกอบการชี้แจงตั้งงบประมาณป ๕๔ โดยนําขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญมาปรับปรุงงานใหครอบคลุมมากขึ้น แลวนําเรื่องนี้เสนอ รมต.ดวย
¾ ทปษ. (นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย) เรื่อง Tutor Channel ตามแนวคิดของ รมต. ควรจัดในชวงเวลาที่
เด็กอยูบานดวย (ชวงเที่ยงและชวงเย็น) เรื่องสื่อการเรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพที่โรงเรียนละเด็กสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางจริงจัง
 ปศธ. เรามี e - Learning อีก ๑ ชองทาง และเราสามารถผลิตสื่อใหไดครบทุกสาระและทุกชวงชั้น
เราอาจทําเปนคลังขอสอบดวย ครั้งตอไปฝาก ศทก. เชิญกลุมอินเตอรเน็ตสรางสรรคมารวมงานดวยเพื่อใหการ
ใชสื่อการเรียนการสอนครบวงจรมากขึ้น

¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) เรื่อง เด็กไมสามารถคิดวิเคราะห ในการปฏิรปู การศึกษารอบ ๒ ถา
จะเนนเรื่องการคิด ปจจัยตองสงเสริมใหเด็กเนนการคิดไดแก
/- ครู...
- ๑๐ - ครู ตองผลักดันใหครูมีความพรอมในเรื่องเทคนิคการสอนการคิดวิเคราะห อาจมีกรอบแนวทาง หลักสูตร
และคูมือการสอน
- การทําวิทยฐานะ คงไมวดั เฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน อาจมองถึงความสามารถของการคิดของผูเรียน
เรื่องของสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เรื่องของการวัดการประเมินผล ควรเนนตั้งแตในหองเรียน การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ทุกระดับควรเนน
กระบวนการคิดวิเคราะหเปนสําคัญ การนิเทศ การประกันคุณภาพ แมกระทั่งโรงเรียนกวดวิชาก็ตองเนนดวย
เรื่องการวิจัย ควรมีทิศทางอยางไร ฝายนโยบายมีแนวโนมอยางไร ไมใชตางคนตางทํา
เรื่อง กระบวนการคิดที่เปนรูปธรรม มีหลายโรงเรียน เชน โรงเรียนรุงอรุณ สังกัด สช.,โรงเรียนลําปลายมาศ,
โรงเรียนสันกําแพง
 ปศธ. ที่ลพบุรีก็มี โรงเรียนสัตยาไส ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล ถามีโอกาสนาจะไปศึกษาดู
งาน เปนการพัฒนาผูเรียนโดยใชจติ ใจนํา ถาใจมีสมาธิ มีจิตที่นิ่ง อยูในวินัยทีด่ ี มีความรับผิดชอบ มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกันเมือ่ ปรับระดับดีแลวก็พรอมที่จะเรียน ถาเรือ่ งนี้ สนย. จัดประเด็นตาง ๆ
ใหเปนระบบแลวเชื่อมโยงกับนโยบาย เมื่อเสนอในทีป่ ระชุมองคกรหลักหรือที่ประชุมกระทรวง จะมีประเด็นวา
จากผลของการที่ไดชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมาธิการ เมื่อนํามาเชื่อมโยงกับแผนของกระทรวง จะเห็นวามี
สวนที่ไดดาํ เนินการแลว ในขณะที่สังคมอาจไมรูวากระทรวงไดทําอะไรบาง ทีก่ ระทรวงตองเรงรัดมีอะไรบาง
กระบวนการคิดเปนเรื่องของคุณภาพ เชื่อมโยงกับโอกาสทางการศึกษา และการมีสวนรวม
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ชี้แจงวางบประมาณป ๕๓ ของกระทรวง
๑. งบประมาณรายจายประจําป เปนพระราชบัญญัติ มาจากภาษีของประชาชน
๒. เงินกู มี ๒ ประเภท คือ พระราชกําหนด และพระราชบัญญัติ
สวนงานในภาพของ สป. สวนที่เปนเงินกู จะตองรายงานทุกเดือน โดย ครม. มีมติ แลว จะตองจัดทําแผน
และดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด มีการรายงานไป ครม. ทุกเดือน โครงการใดภายใน ๖ เดือนไมกาวหนา
ครม. สามารถยุบงานนั้นได ขณะนี้เสนอแผนเรียบรอยแลว รอสํานักงบประมาณอนุมัติงบก็ใชเงินได
 ปศธ. เรื่องการบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ตองจัดอยูในแผนป ๕๓ ดวย โดย รมว.
ศธ. ตองการใหการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตบูรณาการกันได งานของทุกองคกรหลักเปนเอกภาพ
ตองจัดทําเปนรูปแบบแนวทางของการบริหาร เชน งบประมาณ บุคลากร การบริหารงานวิชาการและการบริหารอื่น ๆ
ขอให สนย. เปนหลัก จัดประชุมหารือ มี ผตร.(นายประดิษฐ ระสิตานนท) และ ผตร.(นายกมล รอดคลาย)
รวมดวย และเชิญ ผอ.สน.(นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ) มารวมดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร
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