สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรตั น
๒. นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ
๓. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๔. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๕. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๖. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๗. นายสมปอง เย็นใส
๘. นางปยาภรณ จันทบาล
๙. นายกมล รอดคลาย
๑๐. นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล
๑๑. นายวัชรินทร จําป
๑๒. นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร
๑๓. นายสมิต วิโรจนวรรณ
๑๔. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๕. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๖. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา

รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑ และ กทม.
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
/๑๗. นายสันทัด...

-๒-

๑๗. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๑๘. นายอนันต ระงับทุกข
๑๙. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๐. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๑. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๒. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๓. นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
๒๔. นางนันทา อนะมาน
๒๕. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๒๖. นายศักดิ์ชัย ทวีศกั ดิ์
๒๗. นายพงศธร พนมสิงห
๒๘. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๒๙. นางจรรยา ชวนานนท
๓๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
ผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
หัวขอ / เรื่องการหารือ
ที่
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- การมอบหนังสือใหศนู ยการเรียนรูวังจันทรเกษม
- นายกมล รอดคลาย ผูต รวจราชการ ศธ.
มอบหนังสือดี ๒๐ รายการ แด ปศธ.
และ ปศธ. มอบตอใหผูแทน กศน. เพือ่
เปนหนังสือบริการใหเยาวชนและ
ประชาชน ผูสนใจในศูนยการเรียนรูวังจันทรเกษม
- การดําเนินการชวยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้าํ ทวม
- ปศธ. รวมกับ สกก. เดินทางไป
จังหวัดลพบุรี
ชวยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้าํ ทวมที่
จังหวัดลพบุรี ไดจดั เตรียมของไวเพื่อ
ผูบ ริหารที่จะเดินทางไปชวยเหลือ
โรงเรียนที่ประสบภัยน้าํ ทวม จํานวน
๑,๐๐๐ ชุด

-๓-

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒. เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
- เรื่อง การเสนอบทบาท ภารกิจ และหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละสํานัก ดังนี้
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
นายบุญจันทร บัวหุง หัวหนากลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ไดรายงานบทบาท ภารกิจ และหนาที่ความ
รับผิดชอบกลุม พัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
พันธกิจ
๑. พัฒนาโครงสรางองคกรและระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๓. พัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบตั ิงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
๔. สรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาระบบราชการ
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาโครงสรางองคกรและการจัดระบบงานเพื่อการ
พัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
๒. การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. การวิจัย พัฒนา และการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ
๔. การพัฒนานวัตกรรมและองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๕. การประสานและพัฒนาระบบบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
๖. การสงเสริมการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม
หนาที่ความรับผิดชอบ
- พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวง
เกี่ยวกับยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบบริหารภายใน
สอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ซึ่งครอบคลุมถึง
๑. การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางหนาที่สวน
ราชการในกระทรวง
๒. การปรับปรุงกลไกและวิธีการบริหารระบบราชการ
๓. การปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานของขาราชการ
ที่

การดําเนินการ / การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
 ปศธ.
- ขอความรวมมือหนวยงานสงรายงานผล
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ตามตัวชี้วัด) ให กพร. ตาม
กําหนดเวลา ลาสุด ๑๕ ต.ค. ๕๑
- การพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหาร ใหปรึกษาหารือ
กับศูนยอินโนเทค เพื่อจัดทําหลักสูตร
สําหรับพัฒนาผูบ ริหารใน สป. อยางเปน
ระบบ
 นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม ผอ.สตผ.
- ควรใชระบบ PMQA มาเปนเครื่องมือใน
การชวยแบงเบาภาระงานภาระงาน
ของผูบริหาร และควรมีการเชิญองคกร
ใน ศธ. มาจัดนิทรรศการรวมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง PMQAรวมกัน
 นางรุงเรือง สุขาภิรมย หัวหนาผูต รวจ
ราชการกระทรวงฯ
- ควรทําคูมือ PMQA เฉพาะสําหรับ
หนวยงานราชการ เพราะเดิมเปนการ
แปลมาและเหมาะสําหรับหนวยงาน
เอกชน
 นางปรียานุช จริยวิทยานนท ผตร.
- ควรเนนการทํางานเปนทีมใหเปน
รูปธรรมชัดเจนปฏิบตั ิได

-๔-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔. การปรับปรุงระบบบุคลากรในกระทรวง
๕. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม คานิยม และกระบวนทัศนการ
บริหารของขาราชการและเจาหนาที่ของกระทรวง
- ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลการพัฒนาระบบ
บริหารกระทรวงในภาพรวม
- ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับ
กรมและกระทรวงฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานพัฒนาระบบ
บริหารที่เกี่ยวของใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
โครงสรางและอัตรากําลัง รวม ๑๕ อัตรา
ผูดํารงตําแหนง ๙ อัตรา อัตราวาง ๕ อัตรา ชวยราชการ ๑
อัตรา
โครงสรางกลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
- กลุมพัฒนาระบบโครงสรางระบบราชการ
- กลุมสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
- กลุมวิจัยและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
- กลุมพัฒนานวัตกรรมการบริหารองคกร
- กลุมสงเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
งาน/โครงการที่ปฏิบัติประจําปงบประมาณ
๒๕๕๑ จํานวน ๑๕ โครงการ
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ๘ โครงการ
๑. โครงการพัฒนาโครงสรางสวนราชการของ สป.ศธ. ให
สอดคลองกับภารกิจ (๑๔ สํานัก จัดสงให กพร.แลว)
- การจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ของสํานัก กพร.
๒. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ ประจําป ๒๕๕๑ (อยูระหวางรวบรวมขอมูล
๑๒ เดือน)
- การประเมินผลฯรอบ ๑๒ เดือน ของ ศธ.สป. และระดับ
สํานัก

การดําเนินการ / การมอบหมาย
 รองเลขาธิการ กคศ. (นางศิริพร
กิจเกื้อกูล )
- โครงการที่ ๗ โครงการจัดการความรู
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ สป. ควรให สคบศ. เปน
ผูด าํ เนินการ
- โครงการที่ ๑๐ การศึกษารูปแบบพัฒนา
บุคลากรแกนนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เครือขายสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรใหศนู ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนผูด าํ เนินการ
 หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง)
- ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก
โครงการที่ ๑๐ เปนโครงการตอเนื่อง
๒ ป

-๕-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- พิมพเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (อยูระหวางการ
นําเสนอผลการดําเนินงานตอผูบ ริหาร ครั้งที่ ๒)
- ประชุมปฏิบัติการประเมินองคกร ครั้งที่ ๒
- สงพิมพเอกสารศึกษาดูงาน PMQA
๔. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานของขาราชการ สป. (อยูระหวางการประชุม
ปฏิบตั ิการ ๓๐ ก.ย.-๓ ต.ค. ๕๑)
- ประชุมปฏิบัติการในเดือนกันยายน
- จัดพิมพเอกสารรูปแบบการจัดการความรู เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ สป.
๕. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) (อยูระหวางจัดตั้ง
คณะทํางาน ป ๒๕๕๒)
- ครม.พิจารณาอนุมติแจงสวนราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๑
- แจงทุกองคกร/สํานักในสังกัด สป.
- การจัดทําแผนยุทธศาสตรเริ่มในป ๒๕๕๒
๖. การศึกษารูปแบบพัฒนาบุคลากรแกนนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เครือขายสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- อยูระหวางสรุปผลงานวิจัย Focus Group จํานวน ๑ ครั้ง
- ประชุมมอบวุฒบิ ัตรเครือขายแกนนํา
๗. โครงการจัดประชุมปฏิบตั ิการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของ กพร.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑
- ประชุมทบทวนสรุปผลรายงาน (สรุปผลงานครั้งสุดทาย)
๘. โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สป.
- พิมพคูมือการปฏิบัตงิ านกลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. (อยู
ระหวางจัดพิมพ)

การดําเนินการ / การมอบหมาย

-๖-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
งานที่ดําเนินการแลวเสร็จ
๑. โครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
- การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก
๒. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
องคกรของ สป. ศธ.
- จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
วัฒนธรรม และคานิยม สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- กําหนดตัวชี้วัดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม
และคานิยมของ ๒๙ สํานัก
- แกนนําศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบภาครัฐ และเอกชน
จํานวน ๔๐ คน
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของบุคลากรในหนวยงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคกร
- การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเฉพาะดานใหสอดคลองกับ
ภารกิจงานที่รับผิดชอบ
๔. โครงการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ติดตามประเมินผลของ ศธ. สป. และระดับสํานักรอบ
๙ เดือน
๕. โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
ของ กพร.สป.
- ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
- การดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ปญหาและอุปสรรค
ดานบุคลากร
- โครงสรางอัตรากําลังยังไมสมบูรณ อัตราวางยังบรรจุไมครบ
บุคลากรมีจาํ นวนนอย ภารกิจที่รับผิดชอบเชนเดียวกับสํานักใหญ

การดําเนินการ / การมอบหมาย

-๗-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ดานงบประมาณ
- โครงการสําคัญตามภารกิจ งบประมาณที่จดั สรรไมเพียงพอ
ตองของบประมาณเพิ่มเติม
ดานการประสานงาน
- ทุกสํานักใหความรวมมือเปนอยางดี อาจมีขอสังเกตเรื่อง
รายงานผลไมทันเวลาตามกรอบการจัดทําคํารับรองฯ/ การ
ประเมินผลการรับรองฯ รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน
งาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ จํานวน ๑๓ โครงการ
โครงการตอเนือ่ ง ๑๐ โครงการ
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒. โครงการพัฒนาโครงสรางสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
๓. โครงการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการหนวยงาน และบุคลากร
๔. โครงการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ป ๒๕๕๒
๕. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม วัฒนธรรม และ
สงเสริมจริยธรรม ในระบบราชการไทย
๖. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
๗. โครงการจัดการความรูเพื่อสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ
ขาราชการ สป.
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ
กพร.สป.
๙. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ
ดานพัฒนาระบบบริหาร
๑๐. การศึกษารูปแบบพัฒนาบุคลากรแกนนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เครือขายสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
โครงการใหม ๓ โครงการ
๑. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
๒. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
๓. โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา

การดําเนินการ / การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
 ปศธ.
- สํานักงาน ก.พ.ไดแจงให ศธ.ทราบ
ลวงหนาหรือไม
 นางจรรยา ชวนานนท สอ.
- สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือชี้แจง ดังนี้
๑. หยุดคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง
๒. การบรรจุแตงตั้งใหแลวเสร็จภายใน
๒๔ ต.ค.๕๑ หากไมทนั กําหนดเวลา
ใหรักษาการไปกอน
๓. การสงผลงานตองสงภายใน
๙ ธ.ค. ๕๑

-๘ตามโครงสรางระบบบริหาร ของกระทรวงศึกษาธิการ
หัวขอ / เรื่องการหารือ
ที่
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
ขอเสนอแนะ
- ขอความรวมมือทุกสํานักดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่
สํานักงาน กพร. กําหนด
- ขอความรวมมือผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญภารกิจ เชน
PMQA , โครงสรางของ ศธ. สป., การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ ๑๒ เดือน
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนากลุม ตสน.ศธ. (นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม) - ที่ประชุมรับทราบ ไมมีขอ เสนอแนะ
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ไดรายงานบทบาท ภารกิจ
เพิ่มเติม
และหนาทีค่ วามรับผิดชอบกลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และพัฒนาการตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมภิบาล
พันธกิจ
๑. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ของหนวยงานในสังกัด
๒. พัฒนาการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การปฏิบตั งิ านตามเปาประสงคขององคกร
๓. สงเสริมใหผูตรวจสอบภายในไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๔. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง
๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวง
อํานาจหนาที่
๑. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
งาน/โครงการที่มีความสําคัญตอผลสําเร็จของนโยบาย หรือ
งาน/ โครงการที่ไดรบั นโยบายใหติดตาม กํากับ ดูแลเปน
กรณีพิเศษ หรืองาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง หรืองาน/
โครงการที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง

-๙-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปของผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โดยนําแผนการ
ตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายในระดับกรมมา
ประกอบพิจารณา แลวนําเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
๓. ประสานงานกับผูต รวจสอบภายในระดับกรม เพื่อใหจัดทํา
แผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายในระดับกรม
และระดับกระทรวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความเห็นเกีย่ วกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในแกผตู รวจสอบภายใน
ระดับกรม หนวยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวของ
๕. พัฒนาศักยภาพผูต รวจสอบภายในระดับกรมสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
๖. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
แนวทางการสอบทานของ ค.ต.ป.ศธ.
๑. การสอบทานกรณีปกติ ประกอบดวย
๑.๑ การตรวจสอบภายใน
๑.๒ การตรวจราชการ รวมทั้งการตรวจแผนงาน/โครงการ
๑.๓ การดําเนินงานตามคํารองการปฏิบัติราชการ
๑.๔ การประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๑.๕ รายงานการเงิน
๒. การสอบทานกรณีพิเศษ
ใหอยูในดุลยพินิจของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง โดยให
ค.ต.ป. ประจํากระทรวง พิจารณาสอบทานโครงการสําคัญตาม
นโยบายรัฐบาล หรือตามภารกิจสําคัญของกระทรวง อยางนอย
๑ โครงการ

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๐ ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผลการดําเนินงาน
๑. โครงการสอบทานการดําเนินการบริหารจัดการรถราชการ
และรถที่เชามาใชในราชการของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. โครงการสอบทานการดําเนินงานการใชจายเงินอุดหนุน
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๐
๓. โครงการสอบทานการบริหารงบประมาณ งบลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ ๕ องคกรหลัก
- ติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในรายงานผล
การสอบทาน การดําเนินงานของงบประมาณปกอน
จํานวน ๓ โครงการ
๑. โครงการอาหารกลางวันประจําปการศึกษา ๒๕๔๙
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
๒. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๓. การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดคา
สาธารณูปโภค
- พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“เทคนิคการเขียนรายงานอยางมีประสิทธิภาพ”
- ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวง
๑. จัดทํารายงานผลการสอบทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐ (จัดทําสง ค.ต.ป. ภายในเดือนมกราคม)
๒. ประมวลผลการตรวจสอบเปนภาพรวมของกระทรวง
๓. จัดทําผลการตรวจสอบภายในรอบ ๙ เดือน ในภาพรวม
ของกระทรวง
๔. ติดตามการใชจายงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสวนของ
งบลงทุน ๕ องคกรหลัก และมหาวิทยาลัย โดยการรายงาน
เปนรายไตรมาส

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๑ ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางนันทา อนุมาน หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรายงานบทบาท ภารกิจ
และหนาทีค่ วามรับผิดชอบกลุมตรวจสอบภายใน สป. ดังนี้
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. กําหนดเปาหมายทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน
๒. ตรวจสอบความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน
๓. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/
โครงการ ตลอดจนการบริหารงานดานตางๆ
๔. วิเคราะหประเมินผล และรายงานผลรวมทั้งใหคําปรึกษา และ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข
๕. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๖. ติดตาม ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอ
- ระบบควบคุมภายใน
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบการกํากับดูแล
๗. ปฏิบัติงานในการเปนที่ปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการ หนวย
รับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ
๘. ปฏิบตั ิงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อืน่ ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรบั มอบหมาย
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานที่มีการตรวจสอบภายในที่มปี ระสิทธิภาพ
กาวสูมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ
๑. ปฏิบตั ิงานตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง
มุงสูระดับมาตรฐานสากล
๒. ใหบริการการปรึกษา และแนะนําการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ และการควบคุมภายในแกบุคคลทุกระดับใน
องคกร
๓. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและมีจริยธรรม
๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานตรวจสอบภายใน

การดําเนินการ / การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
 นางศิริพร กิจเกื้อกูล รอง กคศ.
- เรื่องการดําเนินงานโครงการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาผาน
เครือขายคอมพิวเตอร เมื่ออบรมแลวจะ
ไดเครดิตหรือผลตอการเลื่อนวิทยฐานะ
หรือไมนั้น เรียนวาตอนนีห้ ลักเกณฑถึง
เด็กอยางเดียว เอาผลการประเมิน O-net
A-net มาประกอบการพิจารณาเลื่อน
วิทยฐานะได แตสําหรับการอบรมของครู
ตองมีการประเมินอีกทางหนึ่ง
 นายคงศักดิ์ เจริญรักษ สคบศ.
- สถาบันฯ ยินดี จัดการอบรมใหแตละ
สํานักไดรบั ความรูเรื่องกฎระเบียบ โดย
ขอเชิญกลุม ตรวจสอบภายในเปน
วิทยากร
 นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร สช.
- ขอความรวมมือกลุมตรวจสอบภายใน
เสนอแนะใหหนวยงานทราบกอนเพื่อ
แกปญหา
 นางจรรยา ชวนานนท สอ.สป.
- ระบบ GFMIS เกิดปญหาจากระบบ
ตั้งแตเริ่มแรก
- สอ.ไดจัดทําคูมือระบบ GFMIS ใชใน
สํานักงาน
 ปศธ.
- ขอใหกลุมตรวจสอบภายในประสานงาน
กับสํานักอํานวยการ สป.

- ๑๒ ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

ยุทธศาสตร
๑. ปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
๒. พัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษา แนะนํา
๓. การเตรียมความพรอมขององคกรใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือขายฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร
งานที่ดําเนินการ
๑. การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน
ในสํานักปลัดกระทรวง จํานวน ๑๔ หนวยงาน
๒. การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านดานการบริหารงบประมาณ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสนิ จํานวน ๘
หนวยงาน
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมอื ปฏิบัติงานระบบการ
บริหารงานการคลังภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๔. พัฒนาระบบจัดการเอกสารรายงานผลการตรวจสอบภายใน
๕. พัฒนาระบบใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
งานที่อยูระหวางดําเนินการ
๑. โครงการสอบทานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทานการศึกษาผานเครือขาย
คอมพิวเตอร ขณะนี้อยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล
๒. การจัดทําคูม ือปฏิบัติงานระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS
๓. เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการจัดงานมหกรรมรักการอาน
(สตผ.)
นายสันทัด สินธุพันธประทุม ผอ.สตผ. รายงานผล
การจัดงานฯ ดังนี้
วัตถุประสงค
๑. เทิดพระเกียรติพระปยโสทรเชษฐภคินี
๒. สงเสริมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรู
๓. สรางสรรคกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
 นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร สช.
- ภาพรวมการจัดงานทําไดดี ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปสนใจ
เขาชมงานเหมือนสัปดาหหนังสือแหงชาติ
 ปศธ.
- สํานักงานปลัดกระทรวง เปนผูจัดงาน

- ๑๓ ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๔. สรางแรงบันดาลใจรักการอาน
สวนผูเขาชมเปนของหนวยงานอื่น จึง
ตองขอความรวมมือจากหนวยงานอื่น
กิจกรรม/นิทรรศการในงาน ประกอบดวย ๔ เมืองหลัก
ดวย
๑. เมือง พระปยโสทรเชษฐภคินี
Ö นายกมล รอดคลาย ผตร.
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
- ปงบประมาณ ๒๕๕๒ การจัดกิจกรรมจะ
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มี สกศ. เปนเจาภาพหลัก
จัดมหกรรมฯ ๔ ภูมภิ าค โดย ศธ.
กิจกรรมที่สําคัญประกอบดวย พระราชประวัติสวนพระองคใน
จัดสรรงบประมาณให สตร.ข.เปนผูจัด
ดานตางๆ ฯลฯ
- ควรสงเสริมในเรื่องการประชาสัมพันธ
๒. เมือง แหงการเรียนรูตลอดชีวิต สูเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดงาน
มี กศน. และ สกพ. เปนเจาภาพหลัก กิจกรรมที่
สําคัญประกอบดวย นิทรรศการ แหลงการเรียนรู หองสมุด
ตนแบบ การสงเสริมการอาน โรงเรียนแบบอยางเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ
๓. เมือง สรรคสรางนวัตกรรมการอาน
มี สกอ. เปนเจาภาพหลัก กิจกรรมที่สําคัญ
ประกอบดวย กิจกรรมดาน ICT กับการเรียนรู ดานนวัตกรรม
วิทย-คณิต ดานพัฒนาทักษะสมอง ดานภาษาและศิลปะ ฯลฯ
๔. เมือง สรางแรงบันดาลใจ
มี สอศ. เปนเจาภาพหลัก กิจกรรมที่สําคัญ
ประกอบดวย ดานสงเสริมการอานการพูด สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ สงเสริมสุขภาพ คลังหนังสือฯ นักอานที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ ฯลฯ
กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มี ๕ องคกรหลักและภาคเอกชนเปนเจาภาพรวม
โดยจัดการอบรมสัมมนาดานการอานและการเรียนรูฯ จํานวน
๑๒ หองประชุม ตลอดงาน
จัดจําหนายหนังสือ/ สื่อการเรียนรู ราคาประหยัด
จํานวน ๓๐๐ บูธ มีสมาคมผูจัดพิมพฯ และเครือขายประสาน
การจัดงาน
เวทีการแสดง
ทักษะการอาน/เขียน/พูด และผลงานเดนการอาน
และการเรียนรู โดยความรวมมือของ ๕ องคกรหลัก จัด
กิจกรรมการแสดงตลอดงาน
ผลการดําเนินกิจกรรม
เชิงปริมาณ มีผูเขาชมตลอดงานมากกวาหนึ่งแสนสองหมื่นคน

- ๑๔ ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เชิงคุณภาพ
- สงเสริมนิสัยรักการอาน สามารถกระตุนและเสริมสราง
บันดาลใจแกเด็กและเยาวชนรักการอานอยางตอเนื่อง
- เด็ก เยาวชน พอแมผูปกครอง เห็นคุณคาและ
สารัตถประโยชนการอานเพือ่ การเรียนรู
- เสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม
ฯลฯ รวมเสริมสรางนิสัยรักการอานแกเด็กและเยาวชน
อยางกวางขวาง
๓.๒ แนวทางปฏิบัติการกําหนดอัตรากําลังและการแตงตั้ง
ขาราชการในระหวางการปรับใชพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (สอ.)
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สํานักอํานวยการ ได
รายงานถึง แนวทางปฏิบัติการกําหนดอัตรากําลัง และการแตงตั้ง
ขาราชการในระหวางการปรับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.พ. คาดวาจะประกาศใชลักษณะ ๔ และ
ลักษณะ ๕ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหผูบังคับบัญชาสั่ง
แตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงภายใน ๓๐ วัน คือวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๒
การกําหนดอัตรากําลัง
หลักการ
ใหคงกรอบจํานวนรวมทั้งของตําแหนง และระดับเทาที่มีอยูตาม
กรอบอัตรากําลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
แนวทางปฏิบัติ
๑. การดําเนินการตาม ว ๑๘/๔๗ และ ว๑/๕๐ ใหสวนราชการ
หยุดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป
๒. คําขอที่ไดรับกอนวันที่ ๑ ต.ค. ๕๑ และมีรายละเอียดครบถวน
สมบูรณ ก.พ. จะดําเนินการตอไป
๓. คําขอที่ไดรบั ตั้งแตวันที่ ๑ ต.ค. ๕๑ จะสงใหสวนราชการไป
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ใหม เวนแตมีเหตุผลความจําเปน หรือ
อาจเกิดผลเสียหายแกราชการ ก.พ. จะพิจารณาเปนกรณีๆไป
๔. ใหเรงรัดการออกคําสั่งบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย เลื่อนและบรรจุ
กลับใหเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๑ ใหชะลอตั้งแต ๒๕
ต.ค. ๕๑ เปนตนไป

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
- ที่ประชุมรับทราบและมีขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
 ปศธ.
- สํานักงาน ก.พ.ไดแจงให ศธ.ทราบ
ลวงหนาหรือไม
 นางจรรยา ชวนานนท สอ.
- สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือชี้แจง ดังนี้
๑. หยุดคําขอปรับปรุงกําหนด
ตําแหนง
๒. การบรรจุแตงตั้งใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๔ ต.ค.๕๑ หากไมทันกําหนดเวลา
ใหรักษาการไปกอน
๓. การสงผลงานตองสงภายใน
๙ ธ.ค. ๕๑
๔. เรงรัดการเลื่อนระดับของ
ขาราชการระดับ ๘ ลงมา
 นางจรรยา ชวนานนท สอ.
- สอ. ไดกําหนดการจัดอบรมใหความรูใน
เรื่องการลงตําแหนงไวแลว
 นายกมล รอดคลาย ผตร.
- ตําแหนงระดับ ๙ และ ๑๐ และสงผลงาน
ไมทันตามกําหนดเดือนธันวาคม จะ
ดําเนินการอยางไร
สอ. คําสั่งรักษาการเขายังมีผลอยู เขา

- ๑๕ ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๕. หากไมเสร็จ ก็ใหสั่งรักษาการฯ และเมื่อจัดคนลงแลว ก็ออก
คําสั่งยอนหลังใหเปนไปตามหลักเกณฑการแตงตั้งยอนหลัง
(ว ๒๕๕/๒๔, ว ๓๘/๒๖, ว ๙/๒๓)
๖. การประเมิน ว/วช./ชช. ถามีคณ
ุ สมบัตคิ รบและสงผลงานที่มี
เอกสารครบถวนสมบูรณ กอน ๑๑ ธ.ค. ๕๑ ก็ใหดําเนินการ
ตอไปได
๗. การบรรจุใหกระทําไดเทาที่จําเปน เชน บัญชีสอบแขงขันจะถูก
ยกเลิก หรือกรณีบรรจุนักเรียน ทุกกรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเปน
ก.พ. จะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
การจัดตําแหนงและจัดขาราชการเขาประเภทตําแหนงสาย
งานและระดับตําแหนงตาม พ.ร.บ. ใหม
ใหสวนราชการจัดทําบัญชีแลวสงใหสํานักงาน ก.พ.
ดําเนินการตอไป ดังนี้
- กรมที่มีอัตรากําลังไมเกิน ๑,๐๐๐ ตําแหนง ใหสงภายใน ๓๑
ต.ค. ๕๑
- กรมที่มีอัตรากําลังเกิน ๑,๐๐๐ ตําแหนง ใหสงภายใน ๑๐
พ.ย. ๕๑
การดําเนินการของ สป.
การดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการ
- หยุดคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
- เรงรัดในการดําเนินการคัดเลือกขาราชการใหดาํ รง
ตําแหนง ๘ ลงมา (ตําแหนงประเภททั่วไป (ว)) และ
ตําแหนงผอ. สํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่
๕ ชลบุรี ที่ไดรับประกาศรับสมัครไวแลว ใหแลวเสร็จใน
วันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๑ และจะดําเนินการออกคําสั่งให
รักษาการไวกอน โดยใหผูผานการคัดเลือกจัดสงผลงาน
ภายในวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๑ หากไมแลวเสร็จจะตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการใหม
- ชะลอการขอบรรจุผูสอบแขงขันไดจากบัญชีผลการสอบ
ของสํานักงาน ก.พ. ตัง้ แตบดั นี้เปนตนไป
- ผูที่ผา นการคัดเลือกเลื่อนระดับสูงขึ้นแลวแตยังไมสงผลงาน
ใหจัดสงผลงานใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๑

การดําเนินการ / การมอบหมาย
ไดรับการคัดเลือกแลว แตการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใหม ซึ่งตอไปไมมีตาํ แหนง ๙
เชี่ยวชาญแลวก็ตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.จะกําหนดใหม
ภายหลังวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
 นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร สช.
- การจัดคนคงตําแหนง สช.ขอเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูไปบรรยายให
ความรูกับขาราชการ สป.ดวย
 นายบุญจันทร บัวหุง กพร.สป.
- เกณฑการพิจารณาเกณฑเกาแตกตาง
จากเกณฑใหมอยางไร ผลงานเดิมยังคง
สามารถใชไดหรือไมอยางไร และ
ตําแหนงวาง ๕ คน ของ กพร. จะทํา
อยางไร
 นางจรรยา ชวนานนท สอ.
- ขณะนี้ ก.พ.ยังตอบเกณฑไดไมชัดเจน
 ปศธ.
- ใหหารือกับ ก.พ.กอน
- จัดใหความรู โดยเชิญวิทยากรจาก ก.พ.
มาใหความรูอ ีก ๑ หรือ ๒ ครั้ง

- ๑๖ -

ที่

๔.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- ขอใหทุกสวนราชการสํารวจขาราชการที่มีคุณสมบัตใิ นการ
เลื่อนสูงขึน้ เชน เลื่อนระดับความเลื่อนในตําแหนงทีค่ รอง
อยู (๖ ว) เพื่อดําเนินการเสนอ สป. ใหแลวเสร็จกอนวันที่
๒๐ ต.ค. ๕๑
หลังจากวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๑ จะชะลอการออกคําสั่งบรรจุ แตงตั้ง
โอน ยาย เลื่อน บรรจุกลับ ไวกอนจนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

การดําเนินการ / การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- ไมมี -

นางมาลัย แกวมโนรมย
นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูจดรายงานการประชุม

