รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๒. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๓. นายนิวัตร นาคะเวช
๔. นายวินัย รอดจาย
๕. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๖. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๗. นายพันธุศ ักดิ์ โรจนากาศ
๘. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๙. นายเจริญ ภูวิจติ ร
๑๐. นางสาวยุจิรา โรจนทอง
๑๑. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
๑๒. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๓. นายอนันต ระงับทุกข
๑๔. นางนิตย โรจนรตั นวาณิชย
๑๕. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๖. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๗. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๘. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
/๑๙. นางสาวมยุรี ...

๑๙. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๐. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๑. นายศุภกรณ วงศปราชญ
๒๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๓. นายธราธร นาคเสน
๒๔. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๕. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๗. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๘. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๙. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๓๐. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๑. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๓๒. นางนันทา อนะมาน
๓๓. นางสาวสุธีรา แกวกาญจนเศรษฐ
๓๔. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๓๕. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๖. นายพงศธร พนมสิงห
๓๗. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๘. นางจรรยา ชวนานนท
๓๙. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี ศธ.
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. กระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพสมโภชนมณฑป ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร วันอาทิตยที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๒ ขอขอบคุณ กศน./สช. ที่จัดขาราชการและนักเรียน นักศึกษา เขารวมพิธี
๒. เรื่องแผนกลุมจังหวัด
- การเกี่ยวพันกับองคกรอื่น เพื่อนําแผนไปสูความสําเร็จ บางจังหวัดไดรับการสนับสนุนจากผูวาราชการ
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีการใชความสัมพันธสวนตัว จะตองหาวิธีใหทุกจังหวัดไดรับการสนับสนุน
เหมือน ๆ กัน เปนระบบเดียวกัน
/- สนย. เปนสํานักงาน ...

-๓- สนย. เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ สนย. ผตร.
และ สบย. ทุกแหงรวมกันจัดทําแผนกลุมจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นอนุมัติขั้นตอนตอไป แผนกลุม
จังหวัด มี ผตร. เปนประธาน ดานงบประมาณอาจขอสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร ศธ. หรือจาก
จังหวัดก็ได
- สํานักที่นําไปสูการปฏิบัตินาจะเปน สตผ. และขอให สนย. ทํา Flow Chart การนําแผนสูการปฏิบัติ ใครมี
สวนเกี่ยวของอยางไร และผตร. จะไดชวยติดตามงานได ทั้งนี้ สนย. จะจัดทําสรุปหลังจากการเสร็จจากการประชุม
- เรื่องแผนกลุมจังหวัด รมว.ศธ. ไดใหความสําคัญมาก การดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ มีหลาย
ชองทาง ดังนั้น ผอ.สบย. จะตองมีความชัดเจนในการประสานงานกับผูวาราชการจังหวัด โดยบูรณาการ
แผนงาน/งบประมาณ ในสวนของศธ. ที่เปนเชิงรุกและมีสาระสําคัญเพื่อชวยขับเคลื่อนงานในสวนของ ศธ.
อยางมีประสิทธิภาพ
- สตผ. จะตองรายงานความสําเร็จของการวางแผนกลุมจังหวัด ให รมว.ศธ. ทราบ และเชื่อมตอไปยัง
หอง MOC ซึ่งตองรวมถึงนโยบายที่สําคัญ/เรงดวนดวย
- ขอใหมีการประชุมเพื่อประสานขอมูล และวิธีการสื่อสาร เพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง
๓. ระบบขอมูล ปศธ. แจงวาควรหาเวลาสัมมนารวมกันโดยมีผูปฏิบัติเขาแสดงความคิดเห็นดวย
๔. ปศธ. ขอให สอ. ดําเนินการปรับภูมิทัศนดานหนากระทรวงใหดูสดชื่นงดงาม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ผตร. (นางสาวจุ ไ รรั ต น แสงบุ ญ นํ า ) ขอแก ไ ขรายงานการประชุ ม หน า ที่ ๗ บรรทั ด ที่ ๘ จาก
“ผูบริหารตองพัฒนาคนเองโดยเฉพาะดานวิชาการใหเกิดการยอมรับ” แกไขเปน “ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง
โดยเฉพาะดานวิชาการใหเกิดการยอมรับ”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป. ป ๒๕๕๓ (กพร.)
กพร. (นางเพียงจันทร ทองปาน) รายงานผลการดําเนินงานระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ และนําเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑในการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป. ป ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณามอบหมายงาน
PMQA ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะตองรับผิดชอบดําเนินการในป ๒๕๕๓ ดังนี้
มติที่ประชุม : การมอบหมายงาน PMQA ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะตองรับผิดชอบ
ดําเนินการในป ๒๕๕๓ ใน ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ การนําองคกร มอบหมาย สอ. สนย.และ สน.
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร มอบหมาย สนย. และ สอ.
หมวดที่ ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มอบหมาย กศน. สช.และ สน.
/ หมวดที่ ๔ การวัด ...

-๔หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู มอบหมาย กพร. ศทก.และ สคบศ.
หมวดที่ ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มอบหมาย ก.ค.ศ. และ สอ.และ สคบศ.
หมวดที่ ๖ การจัดกระบวนการ มอบหมาย สช. กศน.และ กพร.
หมวดที่ ๗ ผลลัพธการดําเนินการ มอบหมาย สตผ. และ กพร.
พิจารณามอบหมายตัวชี้วัดสําคัญในหมวด ๗ PMQA ป ๒๕๕๓
RM 1 การกํากับดูแลองคการที่ดี (OG) ป ๒๕๕๒ กพร.สป. รับผิดชอบ
ป ๒๕๕๓ กพร.สป. รับผิดชอบ
RM 2 แผนบริหารความเสี่ยง ป ๒๕๕๒ มอบหมาย สอ.สป
ป ๒๕๕๓ มอบหมาย กพร. รวมกับทุกสวนราชการใน สป.
RM 3 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ป ๒๕๕๒ มอบหมาย สอ.สป.
ป ๒๕๕๓ มอบหมาย สอ.สป.
RM 4.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ป ๒๕๕๒ มอบหมาย สอ.สป
ป ๒๕๕๓ มอบหมาย สอ.สป.
RM 4.2 การบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) ป ๒๕๕๒ มอบหมาย ศทก.สป ป ๒๕๕๓
มอบหมาย ศทก.สป
RM 4.3 การจัดการความรู (KM) ป ๒๕๕๒ มอบหมาย กพร.สป.
ป ๒๕๕๓ มอบหมาย กพร.สป.
RM 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร
ป ๒๕๕๒ สอ.สป. รับผิดชอบ
ป ๒๕๕๓ มอบหมาย สอ.สป.
RM 6 กระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ป ๒๕๕๒ กศน. รับผิดชอบ
ป ๒๕๕๓ มอบหมาย กศน. และ สช.
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.๑ การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สกก.)
ผอ.สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) รายงานวา
วิสัยทัศน. “เปนองคกรเสริมสรางและพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหเปนคนดีของสังคม”
พันธกิจ - เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา
- ปกปอง คุมครองสิทธิ และความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
ยุทธศาสตร
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยผานกระบวนการ ลูกเสือและยุวกาชาด
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
/ - สรางกลไกและ ...

-๕- สรางกลไกและเครือขายในการปกปอง คุมครอง สิทธิและความประพฤติของ นักเรียน
นักศึกษา
- พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- เพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหปฏิบัติงานทันตอการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่ไดรับประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (จํานวน ๑๓๓,๒๔๗,๗๐๐ บาท) แบงเปน ๓ สวน
ดังนี้
- งบบุคลากร จํานวน ๕๘,๐๗๘,๙๐๐ บาท
- งบดําเนินการ จํานวน ๑๙,๐๘๘,๘๐๐ บาท
- งบอุดหนุน
จํานวน ๕๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท
โครงการสําคัญ มี ๔ โครงการดังนี้
๑. การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกอบดวย ๓ โครงการยอย
๒. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกอบดวย ๕ โครงการยอย
๓. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อ คูมือการเรียนการสอน
และการฝกอบรม ประกอบดวย ๓ โครงการยอย
๔. การนิเทศ ติ ด ตาม และประเมิ นผลการดํา เนิ นงานดา นลู กเสื อ ยุว กาชาด และกิจการนักเรียน
ประกอบดวย ๒ โครงการยอย
คานิยม สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน คือ “S P I R I T”
ปญหาแนะแนวทางการดําเนินงานของ สกก.
๑. ยังมีปญหาดานบุคลากร ที่เปนผลมาจากการปรับโครงสราง ศธ. ป ๒๕๔๖
๒. สกก.สามารถสนองนโยบาย รมว.ศธ. ในดานนโยบาย 3D การอบรมลูกเสือชาวบานประชาธิปไตย
๓. สกก. มีบุคลากรประจําศูนยเสมารักษ ทุกสบย. ทั้ง ๑๒ เขต
ที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การแกปญหาบุคลากร อาจมีทางเลือกใหมาลงตําแหนงที่ สคบศ.ได
๒. กิจกรรมลูกเสือ อาจจัดทําเปนกิจกรรมนอกหองเรียน ซึ่งเปนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหมี
30% ของเวลาเรียน ทั้งนี้ควรจัดในลักษณะกิจกรรมทักษะชีวิต ซึ่งจัดทําเปน Model โดยนํา
นโยบายที่ทางรัฐบาลกําหนดให สถานศึกษานําไปบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) climate change (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
สิทธิเด็ก ความเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย HIV การปองกันยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง
และสันติวิธี (Peace Education)
๓. กิจกรรมลูกเสือ 3D โดยนําลูกเสือชาวบานมาเปนตนแบบของการฝกอบรม ประมาณ ๒๒ รุน คือ
ภาค ๖ ภาค และ เขต ๑๖ เขต แลวนําเอาความรูที่ไดรับไปขยายผลกับชาวบานตอไป
๔. สกก. รวมกับ สกพ. ในการจัดหลักสูตรหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ 3D โดยจัดเปนวิชาพิเศษ เมื่อ
สอบผานไดวูดแบดจ ๓ ระดับ จะไดเข็ม 3D เปนแรงจูงใจ
๕. จุดเดนของ สกก. คือการมีบุคลากรไปรวมทํางานกระจายอยูในทุก สบย. ซึ่งมีฐานะเปน mini สป.
ระดับปฏิบัติในพื้นที่ ชวยขับเคลื่อนงานของ สป.
/ ๖. กิจกรรมลูกเสือ ...

-๖๖. กิจกรรมลูกเสือจะเปนรูปแบบใหม(New Model) ที่ตอบสนองการเรียนรูทักษะชีวิต และใหเพิ่ม
ผลลัพธที่จะเกิดกับผูเรียนดวย
๗. ให สกพ. หารือรวมกับ ผตร.ศธ. (นายสุชาติ วงศสุวรรณ) เพื่อใชหลักสูตรลูกเสือเปนกิจกรรม
นําทักษะชีวิต เขาสูระบบการเรียนการสอนนอกหองเรียนของ สพฐ.
มิติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. รับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การนําเสอนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตสน.ศธ.)
หน.ตสน.ศธ. (นางนันทา อนะมาน) รายงานเรื่องแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ ของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
วิสัยทัศน : เปนองคกรหลักในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการตรวจสอบภายใน ให
มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการสําคัญ ที่ ตสน.ศธ. ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สอบทานผลการตรวจสอบการดําเ นินงานโครงการ จํานวน ๒ โครงการ
- โครงการสอบทานการบริหารพัสดุ
- โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผูตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
ที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให กพร. ชวยดูแลและพิจารณาถึงผลกระทบ และสิทธิตางๆ ในกรณีที่จะรวมกลุมตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง และหนวยตรวจสอบภายใน เขาดวยกัน
๒. มอบ ศทก.สป.หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการนําเสนองานใหกับบุคลากร
ของหนวยงาน
๓. มอบ สคบศ. และ ศทก. นําเสนอในการประชุมวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ
๒. รับขอสังเกตขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง งานสุขสันตวันปใหม ๒๕๕๓ (แบบสบาย สบาย)
ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานวา การจัดงานสุขสันตวันปใหม ๒๕๕๓ (แบบสบาย
สบาย)วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ระหวางเวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ สนามหญาหนากระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมเริ่มเวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเชาพระสงฆ จํานวน ๘๓ รูป ถวายภัตตาหารปนโต สําหรับฉันเพล ณ
บริเวณศูนยอาหารกระทรวงศึกษาธิการ
/ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร ...

-๗เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๘๓ รูป สวนราชการ/หนวยงาน จัดขาวสารอาหารแหง
ไมต่ํากวา ๒๐ ตัก บริเวณแนวถนนหนาอาคารราชวัลลภ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) กลาวอํานวยพร
เวลา ๐๗.๔๕ น. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ ริหาร สมาชิก ช.อ.ศ. ศธ. และขาราชการ
เจาหนาที่ รวมรับประทานอาหาร แบบสบาย สบาย
ของขวัญ และรางวัล ขอรับการสนับสนุน จากขาราชการทุกสวนราชการ ตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป(เดิม)
ทานละ ๑ ชิ้น ๆ ละ ไมต่ํากวา ๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. ขอเชิญรวมงานโดยพรอมเพรียงกัน
๕.๒ เรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๓
ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานวา การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓
กิจกรรมที่ ๑
การแถลงขาวงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
กิจกรรมที่ ๒
การนําเด็ก เยาวชนดีเดน และนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติเขาเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจาก นายกรัฐมนตรี
วันศุกรที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโลแกเด็กและเยาวชน จํานวน ๗๒๘ คน ไดแก
ก. เด็กและเยาวชนดีเดน จาก ๑๗ หนวยงาน จํานวน ๕๐๑ คน
ข. เด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ๕ ดาน รวม ๒๒๗ คน
กิจกรรมที่ ๓
พิธีเปดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ ในวันเสารที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ อาคารนิมิบุตร
สนามกีฬาแหงชาติ ปทุมวัน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง กลาวปราศรัย
เปดงาน
คําขวัญวันเด็ก ป ๒๕๕๓ “คิดสรางสรรค ขยันใฝรู เชิดชูคุณธรรม”
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. ขอเชิญรวมงานโดยพรอมเพรียงกัน
ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) เพิ่มเติมวา สกพ. เปนตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการรวมกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ ในพื้นที่สวนพระองค ๙๐๔
เวลา ๐๙.๐๐ พระเจ า หลานเธอ พระองคเจา ที ปงกรรัศ มีโชติ จะเสด็จ เปด งาน และจะมีผูแ ทนกระทรวง
ศึกษาธิการถวายของขวัญพระเจาหลานเธอ
กศน. (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ) เพิ่มเติมวา วันศุกรที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.
กศน.ร ว มกั บ คณะกรรมการส ง เสริ ม การอ า นแห ง ชาติ จั ด กิ จ กรรมโครงการเรื อ ห อ งสมุ ด สั ญ จร โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน ปลอยเรือหองสมุด เรือจะเลนเลียบริมแมน้ําเจาพระยา
ไปรวมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการสงเสริมการอาน
/ มติที่ประชุม ...

-๘มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. ขอเชิญผูบริหารรวมงานโดยพรอมเพรียงกัน
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวสุภินทรา นรสิงห
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

