สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๔. นายบุรี แกวเล็ก
๕. นายสุรเทพ ตั้นประเสริฐ
๖. นางเบญจา ชลธารนนท
๗. นายเฉลียว อยูสีมารักษ
๘. นายสุนนั ท เทพศรี
๙. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๑๐. นางสาวสุจริต พาชินวัตร
๑๑. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๒. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๓. นายกมล รอดคลาย
๑๔. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๑๕. นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล
๑๖. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๑๗. นายสํารวม พฤกษเสถียร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ และ ๑๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๓
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
/๑๘. นายเกียรติศักดิ์...

-๒๑๘. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๙. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางสาวถิรมน อินทรบํารุง
นางจุไรรัตน แสงบุญนํา
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
นายขรรคชัย วัชรกาฬ
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายศัจธร วัฒนะมงคล

๒๖. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๗. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๘. นายพงศธร พนมสิงห
๒๙. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา และกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๑ วันเสารที่ - ขอให กลุมสารนิเทศ ถายภาพเด็กขณะเขาชม
หองและนั่งโตะทํางานของ รมว.ศธ. และ ปศธ.
๑๒ ม.ค.๕๑ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการจัดงานจะ
จัดบริเวณลานจอดรถ และถนนที่อยูภายในกระทรวง
พรอมทั้งจัดทําเปน tip file แขวนไวที่เว็บไซดของ
ศึกษาธิการทั้งหมด จึงขอความรวมมือจากทุกทาน คือ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเด็กสามารถดาวน
ในวันศุกรที่ ๑๑ ม.ค.๕๑ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป โหลดภาพได
ขอใหนํารถยนตของทานไปจอดที่วัดมกุฏกษัตริยาราม
(เสียคาบริการเอง) เพื่อที่จะเคลียพื้นทีส่ ําหรับจัดงานฯ
และในวันเสารที่ ๑๒ ม.ค.๕๑ ขอใหทานนําบุตร หลาน
มารวมงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๑ ดวย
สําหรับปนี้จะมีการถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร หลังจากนั้นจะนําเด็กชมอาคารราชวัลลภ

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
โดยพาชมหองทํางานของ รมว.ศธ. ซึ่งเด็กสามารถนั่งโตะ
ทํางานของ รมว.ศธ. และนําเด็กเขาชมหองทํางานของ ปศธ.
พรอมทั้งจะมีของขวัญแจกเด็ก ประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ดวย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒. ศูนยบริการประชาชน ทํางานไดดีมาก แตเจาหนาที่ - ขอใหศูนยบริการประชาชน และศูนยพทิ ักษเด็กฯ
ศูนยพิทักษเด็กฯ รองเรียนวา ขณะนี้ไมมีคนโทรศัพทเขา ประสานงานกันดวย
มาที่ศูนยพิทักษเด็กฯ เลย เพราะโทรศัพทเขามาที่ ๑๕๗๙
รองทุกขเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กทางการศึกษา เจาหนาทีข่ อง
ศูนยบริการประชาชน จะซักถามเรื่องกอน ทําใหผูที่
ตองการความชวยเหลือตองเลาซ้ําเปนครั้งที่ ๒ จึงตองการ
ใหเจาหนาที่ของศูนยบริการประชาชน โอนไปใหศนู ย
พิทักษเด็กฯ ทันที ซึ่งเรื่องของสิทธิเด็กฯ ใหเปนหนาทีข่ อง
ศูนยพิทักษเด็กฯ เปนผูใ หบริการ
- ที่ประชุมรับทราบ
๓. การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
ในวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๕๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หองประชุม
กระทรวงศึกษาธิการ โดย สป. มีเรื่องนําเสนอเขาที่ประชุม
ดังนี้
๑) รายงานสรุปผลการรณรงคการเลือกตั้งของ ศธ.
มอบ รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) เปนผูรายงาน
๒) การจัดทําผลงานของรัฐบาลและของกระทรวง
ศึกษาธิการ การจัดทําหนังสือสรุปการปฏิรูปการศึกษา
ในชวงการปกครอง จํานวน ๓ เลม ซึ่ง รมว.ศธ. นัดหารือ
ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๑ จึงขอใหผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม
เพื่อรวมดําเนินการตอไป
๔. ในวันที่ ๑๘-๑๙ ม.ค.๕๑ จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการ - ที่ประชุมรับทราบ
รองรับการแกไขกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓ วรรค ๒
๕. การเตรียมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ขณะนี้
กกต. เปดโอกาสใหองคกรทีเ่ ปนนิติบุคคลเสนอชื่อบุคคล
เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หากทานใดสนใจจะ
เขารับการสรรหาฯ จะตองลาออกจากราชการกอน ในสวน
ของ สป. จะมี รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) และ
รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) เปนกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ

- ที่ประชุมรับทราบ

-๔ลําดับ
ที่

๒

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๖. การรณรงคการเลือกตั้ง รมว.ศธ. ใหจัดทํารายงาน
เสนอ ครม. ขอใหเรงดําเนินการ
สิ่งที่ลาชา คือ เกียรติบตั ร ๘๘,๕๐๐ ฉบับ ที่จะมอบ
ใหผูเกี่ยวของขอใหเรงดําเนินการ

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรือ่ ง งานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๑ (สอ.)
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงานกลาง สอ.
รายงานการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๑
ดังนี้
๑) กิจกรรม
๑.๑ การนําเด็กเยาวชนดีเดน และนําชื่อเสียงมาสูประเทศ
ชาติเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี จํานวน ๖๘๐ คน ในวันศุกร
ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
๑.๒ พิธีเปดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๑
ในวันเสารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
๒) แนวทางการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา - ปศธ. แจงวากิจกรรมถวายสักการะสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สิ้นพระชนม
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ใหจดั ที่หนา
๒.๑ งดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบันเทิงรื่นเริง
อาคารราชวัลลภเชนเดิม และมีกิจกรรม
๒.๒ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูพระกรณียกิจของ
ทัศนศึกษา โดยจะนําเด็กเยี่ยมชมอาคาร
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
ราชวัลลภ ซึ่งเปนวังเกา เชน หองทํางานของ
นราธิวาสราชนครินทร
รมว.ศธ. หองทํางานของ ปศธ. เปนตน
๒.๓ จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ที่หลังองคพระโดยจัดรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
๒.๔ จัดกิจกรรมนําเด็กและเยาวชนทัศนศึกษา และ
เยี่ยมชมสถานที่สําคัญตาง ๆ บริเวณ ศธ.
๒.๕ จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนได
แสดงความสามารถ และแสดงออก เชน ตอบปญหารับ
รางวัลการแขงขันเกมตาง ๆ
๒.๖ การแตงกาย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ แตงกายไวทุกข

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๓) การขอความรวมมือหนวยงาน
๓.๑ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ขอความ
รวมมืองดนํารถยนตมาจอดบริเวณ
๓.๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ หนวยงานที่ตั้งอยูชั้น
ลางของแตละอาคาร ขออนุญาตใชหองน้าํ และอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูรวมงาน
๓.๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ขอเชิญทุกทานรวม
ตอนรับนายกรัฐมนตรี เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณสนาม
กระทรวงศึกษาธิการ
๔) แผนผังวันงานวันเด็ก
๕) กําหนดการนําเด็กและเยาวชนดีเดน และนําชื่อเสียง
มาสูประเทศไทย วันศุกร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
- เด็กและเยาวชนดีเดนรายงานตัว ที่ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบของที่ระลึก
ใหเด็กและเยาวชน
เวลา ๐๙.๔๕ น.
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ
และแขกผูมีเกียรติรอรับนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- นายกรัฐมนตรีมาถึง
- ผูแทนเด็กและเยาวชนดีเดน มอบพวงมาลัยขอมือให
นายกรัฐมนตรี
- เด็กและเยาวชนดีเดนทําความเคารพนายกรัฐมนตรี
- นายกรัฐมนตรีมอบโล และของที่ระลึก ใหเด็กและ
เยาวชนดีเดน
- นายกรัฐมนตรีกลาวใหโอวาท และทักทายเด็กและ
เยาวชนดีเดนตามอัธยาศัย
- ผูแทนเด็กและเยาวชนดีเดน กลาวขอบคุณ และมอบ
ของขวัญใหนายกรัฐมนตรี
- เสร็จพิธี

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ปศธ. ใหนําใบปลิวขอความรวมมือไมใหนํา
รถยนตมาจอดที่กระทรวงศึกษา ในวันที่ ๑๑๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ไปติดไวที่ปด น้ําฝนของ
รถยนตทุกคัน

- ปศธ. ใหทําแผนผังที่แสดงภาพถนนรอบ
กระทรวง. ทั้ง ๔ ดานดวย

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๕) กําหนดการพิธีเปดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๑ วันเสาร ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
- วงโยธวาทิต เด็กและเยาวชนพรอมกัน ณ บริเวณสนาม
กระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- คณะกรรมการ และแขกผูมีเกียรติ พรอมกันบริเวณงาน
เวลา ๐๘.๑๕ น.
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลาววัตถุประสงคการจัดงานฯ
และเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบของ
ที่ระลึก ใหกับตัวแทนเด็กและเยาวชนที่มารวมงาน
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบของที่ระลึก
ใหกบั ตัวแทนเด็กและเยาวชนที่มารวมงาน
เวลา ๐๘.๔๕ น.
- คณะกรรมการ แขกผูมีเกียรติ รอตอนรับนายกรัฐมนตรี
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณงาน วงโยธวาทิต
บรรเลงเพลงมหาฤกษ
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกลาวรายงาน
- นายกรัฐมนตรี กลาวปราศรัยเปดงาน
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ
- เด็กและเยาวชนที่มารวมงานพิธีเปด ปลอยลูกโปงสวรรค
- นายกรัฐมนตรี รวมรองเพลงเด็กเอยเด็กดีกับเด็กและ
เยาวชน
- นายกรัฐมนตรีทักทายเด็กและเยาวชนตามอัธยาศัย
และเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของสวนราชการ/หนวยงาน
ตาง ๆ
- เสร็จพิธี

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ปศธ. ขอใหมีการเตรียมกิจกรรมที่จะ
ถายทอดสดบนเวที
- นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงาน
กลาง สอ. ชี้แจงเพิ่มเติมวา กิจกรรมรื่นเริง
ตางๆ งดคงเหลือเพียงกิจกรรมเดียว คือ
นายกรัฐมนตรี รองเพลงเด็กเอย...เด็กดี
รวมกับเด็กกับเยาวชน
- ปศธ. กิจกรรมที่งดไป ขอใหหากิจกรรมมา
ทดแทนในชวงถายทอดสด เพราะวาจองเวลา
ไว ๑ ชม. มอบหมายใหฝายถายทอดรายการ
ชวยดูวาจะทําอยางไรใหเหมาะสม
- นายสํารวม พฤกษเสถียร ผอ.สช. เสนอแนะวา
การรองเพลงเด็กเอยเด็กดี ควรจะมีดนตรี
ประกอบจะทําใหนา ฟงยิ่งขึ้น
- นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงาน
กลาง สอ. ชี้แจงวา ไดประสานกับวงโยธวาทิต
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรียบรอยแลว
- นายสํารวม พฤกษเสถียร ผอ.สช. สอบถามวา
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน ที่บรรเลงเพลง
มหาฤกษ มหาชัย จะรวมบรรเลงกับโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม หรือไม
- นายเบญจรงค ศรีเนตร ชี้แจงวา กิจกรรมนี้ได
งดไป มีเพียงโรงเรียนวัดสุทธิวราราม วงเดียว
- ปศธ. มอบ ผอ.สช. (นายสํารวม พฤกษเสถียร)
แจงโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอนวาปนี้
กิจกรรมรื่นเริงไดงดไป
- ปศธ. แจงวาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน
ใหการสนับสนุน ของขวัญแทนดนตรี จํานวน
๔,๐๐๐ ชิน้

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒.๒ เรื่อง การกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงโครงการระดับ
๑. ที่ประชุมรับทราบ
กลยุทธ (สตผ.)
๒. ปศธ. ใหนโยบายวา ในรายละเอียดคุณธรรม
นายสันทัด สินธุพันธประทุม ผอ.สตผ. รายงานวาสํานัก
กับโรงเรียนขนาดเล็ก ศธ. ควรจะทําฐานขอมูล
จากเอกสารทัง้ หมดที่เกี่ยวของลวงหนาวา ๕
ผูตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดจดั ประชุมเพื่อประสาน
องคกรหลักไดทาํ อะไร แลวจากนัน้ เอาผลที่
แผนงานตรวจราชการแบบบูรณาการมุงผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบาย
ลงพืน้ ที่ ไปตรวจจริงๆ มาประมวลเปนรายงาน
ของรัฐบาล ป ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ โดยเชิญ ผตร.
ผลการตรวจราชการ เปนจุดเนนสะทอนสภาพ
ทุกกระทรวง ผช.ผตร. และผูสนับสนุนการตรวจราชกร เขา
สภาพทีแ่ ทจริงทั่วประเทศ และสภาพที่พบ
รวมประชุม หลังจากนั้น ผตร.ศธ. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย)
สิ่งที่จะตองแกไข ควรจะทําอยางไร ขอใหเนน
มอบหมายให สตผ. วางแผนจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
การตรวจราชการในจุดนีด้ วย
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รวมทั้งปฏิทินการตรวจ
ราชการ รอบที่ ๑ โดยกําหนดจัดประชุม ในวันที่ ๙-๑๐ ๓. นายธราธร นาคเสน หัวหนาสวนประสานงาน
การตรวจราชการ สตผ. ชี้แจงเพิ่มเติมวา
ม.ค. ๕๑ ผูทเี่ กี่ยวของ คือ ผตร. ผอ.สตร.ข.ที่ ๑-๑๒
ขอมูลตามที่ ปศธ. แนะนํานัน้ ฝายเลขานุการ
เจาหนาที่ที่เกีย่ วของ เขตละ ๒ คน และเจาหนาที่ สตผ.
๑๐ คน
ไดเตรียมขอมูลไวพรอมเรียบรอยแลว และได
นายธราธร นาคเสน หัวหนาสวนประสานงานการตรวจ
นําเจาของโครงการมานําเสนอทุกโครงการ
และปนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีขอให ผตร.ศธ.
ราชการ สตผ. รายงานวา สืบเนื่องจากมติ ครม. มีมติให
ผตร. ควบแนน ๖ โครงการ ไมควบแนน ๖๘ โครงการ ในป
ทั้ง ๑๒ ทาน QC โครงการอาหารนม และ
๒๕๕๐ สําหรับในป ๒๕๕๑ สํานักนายกรัฐมนตรี เสนอ ครม.
อาหารเสริม ใหเปนกรณีพิเศษ ซึ่งขอมูล
ทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ ในสวนของ ศธ. ๒ โครงการ คือ
ไดเตรียมการไวเรียบรอยแลว
๑) โครงการคุณธรรมนําความรู ๒) โครงการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก
สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดการตรวจราชการ ป ๒๕๕๑
ดังนี้
๑. ตรวจรอบที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ และ
จะตองรายงานให สํานักนายกรัฐมนตรีทราบ ภายในวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงจําเปนตองใหเจาหนาที่ สตร.ข. เขตละ
๒ คน มารับทราบขอชี้แจงเพื่อปฏิบัตใิ หเปนแนวทางเดียวกัน
๒. เรื่องการตรวจราชการแบบบูรณาการ ไมจําเปนตอง
ไปดวยกัน แตอาจระดมสรรพกําลังได
๓. การตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ๔ มิติ คือ
๑) ประสิทธิภาพ ๒) คุณภาพการใหบริการ ๓)ประสิทธิผล
๔) การพัฒนาองคกร

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ในสวนที่เปนจุดเนนการเขียนรายงาน งวดที่ ๑ ผตร.
จะตองเขียนรายงานใหเปนทิศทางเดียวกัน และใหตรวจ
เปนรายจังหวัด แตละแหงใหตรวจ ๓ ครัง้ ครั้งที่ ๑ Project
Review ครั้งที่ ๒ Progress Review ครั้งที่ ๓ Monitoring
Evaluation ความคาดหวังในการจัดประชุมครั้งนี้ เพือ่ ให
ผอ.สตร.ข. ทั้ง ๑๓ สํานัก ไดทราบและปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๓ เรื่อง การกําหนดปฏิทนิ การตรวจราชการแบบบูรณา - ที่ประชุมรับทราบ
การของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑
(สตผ.)
นายธราธร นาคเสน หัวหนาสวนประสานงานการ
ตรวจราชการ สตผ. รายงานวา ปฏิทนิ การตรวจราชการ
ของ ผตร.ศธ. ปนี้ โดยเฉพาะรอบที่ ๑ เดือนมกราคม
๒๕๕๑ ขอใหทําปฏิทินการตรวจราชการใหชัดเจน
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ในป ๒๕๕๑ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ไดมีมติใหใช PMQA ควบคูกับการตรวจ
แบบบูรณาการในการตรวจราชการ เพื่อลดความเสี่ยง
ในสวนของ ศธ. ผอ.สตผ. และ ผตร.ศธ. กําหนดวา ใน
เขตตรวจราชการทั้ง ๑๓ เขต หลังจากนัน้ จะให สตร.ข.
เปนตัวอยางในการชี้แจงแนะนํา ระบบของ PMQA ให
สถานศึกษา
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. รายงานวา การจัดตั้ง - ที่ประชุมรับทราบ
หนวยงาน ซึ่งแยกหนวยงานกิจการนักเรียนของ สนพ. มา
อยูในสวนของสํานักการลูกเสือ ขณะนี้อยูในกระบวนการของ
สน. (ราง)ประกาศ เพื่อแยกหนวยงานดังกลาว
สวนเรื่อง PMQA ที่จะไปเชื่อมโยงกับการตรวจราชการ
ซึ่ง PMQA เปนตัวชี้วัดหนึ่งที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ให สป. และ
สวนราชการและสวนราชการดําเนินการ และมีตัวชี้วัดยอย ๓
หมวด และยอยลงมาอีก ๕ ตัว ซึ่งไดแจงใหสาํ นักตาง ๆ
ทราบแลว และแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการแลว สืบเนื่อง
จากจัดทําคํารับรองเมื่อปทแี่ ลว เนนที่สาํ นักหลัก คือ สตผ.
แตไมไดจดั ทําคํารับรองเพือ่ ประเมินไปถึง ๑๓ เขตตรวจ
ราชการ

-๙ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๓. เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ ปศธ. สอบถามวา สํานักใดยังไมไดนําเสนอ
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหที่ประชุมไดรบั ทราบบาง
นายเบญจรงค ศรีเนตร รายงานวา หนวยงานที่ยัง
ไมไดนาํ เสนอ คือ ตสน.ศธ. และ ตสน.สป.

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ปศธ. ขอให ตสน.ศธ. และ ตสน.สป. นําเสนอ
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําป ๒๕๕๑ ในการ
ประชุมครั้งตอไป

- ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ การสอบผูอํานวยการเขตพื้นที่
ปศธ. ขอบคุณ รอง ปศธ. (นายชินภัทร ภูมิรัตน)
ที่ชวยออกขอสอบ
นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.
รายงานวา ผลสอบขึ้นบัญชี สอบผาน ๖๐% ขึ้นไป จํานวน
๕๗๐ คน จากผูเขาสอบ ๑,๐๗๐ คน คัดไว ๒๐๐ คน
ปศธ. แจงวา ใน ๒๐๐ คน คนทีไ่ ดคะแนนมากสุด
คือ ๘๑ คะแนน ต่ําสุด ๖๘ คะแนน คนลําดับที่ ๑๐๗๐
ซึ่งเปนลําดับสุดทายได ๓๗ คะแนน กราฟคะแนน
ออกมาเปนรูประฆังคว่ํา แสดงวา ขอสอบไดมาตรฐาน
มีการฟองศาลปกครอง ๒ คดี คือ
๑) ที่ จ. ขอนแกน เรือ่ ง รองผูอํานวยการ สพท.
ที่ดํารงตําแหนงไมครบ ๑ ป ตองการเขาสอบแตไมมี
สิทธิ์สอบ แต ศธ. ไมยอมใหสอบ จึงฟอง ศธ. คดีนี้
ยังไมยกฟอง แตไมคุมครอง
๒) รอง ผอ.สพท. ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ขึ้น
บัญชีไว ๒ ป ๓๐ คน บรรจุไปได ๘ คน ฟองวาถาไดรบั
เลือกบรรจุก็จะไดเปน ผอ.สพท.ไปแลว แตไดยกฟองแลว
สวนคดีแตงตั้งสอบ ผอ.องคการคาของ สกสค. ศาล
นัดไตสวนวันที่ ๘ ม.ค.๕๑ ทีมนิติกรจะไปศาลปกครอง
จึงตองชะลอการแตงตั้งออกไปกอน

- ๑๐ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๓.๓ เรื่องไดอารี่ของ กศน. ปศธ. กลาววา ขณะนี้ ชาไป - ที่ประชุมรับทราบ
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ ผอ.กศน. รายงานวา
ไดอารี ของป ๒๕๕๑ เสร็จเรียบรอยแลว รูปแบบเปนสี
ที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ สีชมพู
เสร็จชาไปเล็กนอย ขออนุญาตปรับปรุงในปหนา และจะ
แจกใหผบู ริหาร ดังนี้
๑) ผตร.ศธ. ทานละ ๒ เลม
๒) ผูบ ริหาร และผูบ ริหารระดับสูง ประมาณ
ทานละ ๕-๑๐ เลม
ปศธ. เพิ่มเติมวา ไดอารี ของ กศน. มีหมายเลข
โทรศัพทของสวนราชการทั้งกระทรวง และ กศน.ทุกอําเภอ
ซึ่งเปนขอมูลที่ดี สําหรับใชในการติดตอประสานงาน
๓.๔ เรื่อง อ.ส.ม.ท. เชิญเปนวิทยากรพิเศษในรายการ
๑. ออกอากาศทางคลืน่ FM ๑๐๐.๕ MHz
พิเศษทุกวันอาทิตย
เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. รายการ “ปลัดศึกษา
ปศธ. แจงวา ครั้งที่แลวสวนใหญจะเปนครู สช.
ตอบปญหากวนใจ”
เขามาฟองเรื่องตางๆ ทั้งเรือ่ งเงินเดือน ถูกใชงานหนัก
๒. ขอบคุณทีใ่ ห feedback และขอใหทุกคนชวย
ผูปกครองๆ ที่โทรศัพทเขามาตองการใหลูกเขาโรงเรียน
ติดตามรายการ และแจงผลตอบกลับดวย
ดังๆ ซึ่งเปนปญหาเดิมๆ
นายสํารวม พฤกษเสถียร ผอ.สช. รายงานวา
รายการสัมภาษณทางคลืน่ ๑๐๐.๕ MHz ของคุณเติมศักดิ์
ปศธ. พูดไดดมี าก เรียงลําดับไดดีมาก แตมีขอสังเกตวา
ในรายการบายนี้มีคําตอบ ทานเรียงลําดับไปแลว พอพิธกี ร
ถามขึ้นมาทานจะตัดบทพิธกี ร ถาปรับปรุงตรงนี้จะทําใหดี
ขึ้น
๓.๕ ปศธ. มอบ สอ. ประสาน ๒ เรื่อง ใหนาํ เสนออยาง - มอบ สอ. เชิญวิทยากรจาก ก.พ. มานําเสนอ
ละเอียดในการประชุมครั้งตอไป คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
หากเชิญมาไดเรื่องอื่น ๆ ขอใหระงับไวกอน
สิ่งที่เกิดขึ้นมี ๒ เรื่อง คือ ๑) การยกเลิกซี เพื่อจัดกลุม
โดยพูดถึงวิธีการบริหารเขาสูระบบใหม
- มอบ หน.กก. ประสาน กบค. เชิญวิทยากร ก.พ.
ขาราชการเขาสูระบบใหมเปน ๔ กลุม ๒) โครงการ
ที่มานําเสนอจะไดจัดหัวขอใหเหมาะกับวิทยากร
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด รุนที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑
ใหมาชี้แจงประมาณ ๑ ชั่วโมง รวมทั้งเรื่อง
ตุลาคม ๒๕๕๑ จะเปดรับสมัครเฉพาะขาราชการพลเรือน
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด
สามัญ สวนขาราชการครูยังรอ ครม. ชุดใหมอีกครั้งหนึ่ง

- ๑๑ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๓.๖ นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุม บริหารงานกลาง - ที่ประชุมรับทราบ
สอ. รายงานวา วันนี้ รมว.ศธ. ติดภารกิจประชุมเรื่องการ
จัดงานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร กับนายกรัฐมนตรี
จึงใหเลือ่ นการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
จากเวลา ๑๔.๓๐ น. เปน ๑๕.๓๐ น. นอกนั้นคงเดิม

๓.๗ นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ หน.ผตร.ศธ. รายงานวา
วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะผูตรวจราชการจะ
ประชุมของ Intel เกี่ยวกับความรู ผตร.ศธ. จึงของดเขา
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้

- ปนี้มีการอบรมเขมตามความตองการ เชน กลุม
ผูต รวจราชการ เชิญ Intel มาบรรยายเกี่ยวกับ
IT สําหรับ ผตร. โดยเฉพาะ หากหนวยงานใด
ตองการฝกอบรมเรื่องใด ให กอ.สอ. จัดการ
อบรมให หวังวาคงเขารวมประชุมทั้ง ๑๒ ทาน
เพราะออกแบบพิเศษมาใหเฉพาะ ผตร. เทานัน้
หวังวาจะได Technic Smart Questioning

เลิกประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นางสาวสุภนิ ทรา นรสิงห
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

