สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ
๒. นางเบญจพร โพธิ์ปดชา
๓. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๔. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๕. นางปยาภรณ จันทบาล
๖. นางสาวปริยา เลิศลอย
๗. นางสาวยินดี สิทธิยากร
๘. นายสุชาติ หนูพรหม
๙. นางพรรษมนตร ผลาวรรณ
๑๐. นายกมล รอดคลาย
๑๑. นายเสนาะ สมานหมู
๑๒. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๓. นายมนูญ ดารามิตร
๑๔. นางอรจิตรา ปราการรัตน
๑๕. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๖. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๗. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๘. นายไพศาล วิศาลาภรณ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาที่ประธาน
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุรี แกวเล็ก)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
แทนผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
/๑๙. นายธราธร...

๑๙. นายธราธร นาคเสน
๒๐. นายอนันต ระงับทุกข
๒๑. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๒. นางรจนา สินที
๒๓. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๔. นางสาวจิรารัตน นันทวโนทยาน
๒๕. นางสาวมนณภา เอี่ยมอุไร
๒๖. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๗. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๘. นายพงศธร พนมสิงห
๒๙. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
แทนผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน สป.
แทนผูอํานวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ปศธ. ไปราชการ
ตางประเทศ และไดมอบหมายให รอง ปศธ.(นายบุญรัตน
วงศใหญ) ทําหนาที่ประธานในการประชุมแทน
๒.

เรื่องที่เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
๒.๑ ภารกิจตามนโยบายเรงดวนสํานักการลูกเสือ
- ขอให ผอ.สกก. สรุปรายงานทุกเรื่องดังกลาว
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)
เสนอตอ ปศธ. เพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. รายงานที่ประชุมวา
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ เมื่อวันที่
๘ เม.ย. ๕๑ ปศธ. ไดสอบถามความกาวหนาในการ
ดําเนินการตามนโยบายเรงดวน นั้น สกก. จึงขอรายงาน
ความกาวหนา ดังนี้

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒.๑.๑ โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - ที่ประชุมรับทราบ
สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๖ โครงการ ไดแก
๑. โครงการยุวกาชาดรักษเกษตร ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. โครงการยุวกาชาดรักษสุขภาพ
๓. โครงการพี่เลี้ยงเด็ก
๔. โครงการยุวกาชาดกับเพศศึกษา
๕. โครงการจัดตั้งหมูยุวกาชาดชาย
๖. โครงการโภชนาการ
โดย สกก.จะไดนาํ เสนอทั้ง ๖ โครงการ ตอคณะกรรมการฯ
ที่ประชุมสภากาชาดไทย ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเปนประธานตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑.๒ โครงการภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๑
ซึ่งการดําเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้นในชวงเดือน
พ.ค. ๕๑ โดยสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการ จํานวน ๑๒๖
โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๖,๔๒๓,๐๓๘ บาท
จําแนกเปน สป. ๑๐ โครงการ กศน. ๖๒ โครงการ สช.
๑๑ โครงการ สพฐ. ๒๕ โครงการ สกศ. ๗ โครงการ สกอ.
๒ โครงการ และ สอศ. ๙ โครงการ
๒.๑.๓ การดําเนินงานศูนยเสมารักษ
๑. ที่ประชุมรับทราบ
ไดดาํ เนินการออกประกาศกระทรวงจัดตั้งศูนยเสมารักษ ๒. มอบกลุมสารนิเทศ สอ.สป. จัดประชุมเรื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ และเครือขายทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่
การจัดการคลื่นวิทยุรวมกับ สกก. โดยมี ทปษ.
๒๒ พ.ค. ๕๑ จะมีการปลอยรถเสมารักษ จํานวน ๕๐ คัน ณ
(นายกมล รอดคลาย) เปนที่ปรึกษา
บริเวณหนากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๑
กําหนดจัดการสัมมนาผูบริหารรวมกับสํานักนิติการ วันที่
๙ มิ.ย. ๕๑ กําหนดจัดการประชุมเครือขายพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้ง
การจัดอบรมพนักงานวิทยุสื่อสารศูนยวทิ ยุ รุนที่ ๑ ในวันที่
๒๓ – ๒๕ มิ.ย. ๕๑ จํานวน ๒๐๐ คน

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
Õนายพงศธร พนมสิงห หัวหนากลุมสารนิเทศ สอ.
รายงานเพิ่มเติมวา ชองวิทยุสื่อสารของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีหนวยงานหลักรับผิดชอบดูแล แต สป.ศธ.
เปนผูด ูแลการบริหารจัดการในภาพรวม และขณะนี้ มี
ประเด็นที่ สอศ. จะขอแยกไปดําเนินการในสวนของ สอศ. เอง
จึงขอหารือกับ สน. อีกครั้งวาจะแยกศูนยกับ สอศ. หรือ
รวมศูนยตามเดิม อยางไรก็ตามในปจจุบนั วิทยุสื่อสารของ
ศธ. ไดลดบทบาทลงเนื่องจากมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
มากขึ้น
Õนายกมล รอดคลาย ทปษ.ดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร กลาวเพิ่มเติมวา การใชวิทยุสอื่ สาร ศธ.
นอกจากจะใชในหนวยงานของ ศธ.แลว ยังใชมากในเขต
ตรวจราชการและในภาคใต และมีผดู ูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง
จึงไมจําเปนตองตั้งใหม เนือ่ งจากสมรรถนะของอุปกรณยัง
ดีอยู แตตองปรับที่ระบบการจัดการ
Õนายธราธร นาคเสน ผูแทนสตผ. ไดใหขอมูลเพิ่มเติม
แกที่ประชุมวา วิทยุสื่อสารของ ศธ. มีอยู ๕ คลื่น ทุกคลืน่
ยังใชงานไดดแี ละมีประโยชน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล
และในคายลูกเสือ จึงมีความเห็นวา สป. ควรเปนแมงาน
ตามเดิมตอไป ไมควรแยกใหหนวยงานอืน่ รับไปดูแล

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๑.๔ รายงานความกาวหนาเกี่ยวกับ พรบ.ลูกเสือ ๒๕๕๑ - ที่ประชุมรับทราบ
ไดประกาศใช พรบ.ลูกเสือ ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.
๕๑ และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางภารกิจ
(กฎหมายลูก) ไดแก รางนโยบายสภาลูกเสือไทย
รางกฎกระทรวง ๔ ฉบับ รางขอบังคับ คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ ๑๑ ฉบับ และรางระเบียบคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ๗ ฉบับ ขณะนี้อยูระหวาง
การทําประชาพิจารณทั้ง ๔ ภาค นอกจากนี้ ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดแตงตั้ง รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) เปน

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และนายประเสริฐ
งามพันธุ เลขาธิการ กคศ. เปนรองเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ ๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. ขอให สกพ. สรุปการดําเนินงานดังกลาว
พอเพียงสูสถานศึกษา (สกพ.)
เสนอตอ ปศธ. เพื่อทราบอีกครั้งหนึง่
นางรจนา สินที ผูแทน ผอ.สกพ. รายงานที่ประชุม
๓. ขอให สกพ. ตรวจสอบสัญลักษณปรัชญา
วา สกพ. ไดจดั โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียงใหถูกตองอีกครั้ง และ
”แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียง” เมื่อวันที่ ๘
ปรับปรุงภาพประกอบหนาปกในเอกสาร
พ.ค. ๕๑ เพื่อใหผูบริหารและครูจากสถานศึกษาที่เปน
เผยแพรใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบนั ดวย
แบบอยางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งถายทอดองคความรู
ในดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางพอเพียงดวย
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๑ รมว.ศธ.ไดเปน
ประธานในพิธมี อบปายและเกียรติบัตรใหแกผูบริหาร
สถานศึกษาที่เปนแบบอยางจํานวน ๑๓๕ แหง
ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีเลขานุการ รมว.ศธ. (นางสาวลีลาวดี
วัชโรบล) และเลขาธิการ สพฐ. (คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา) รวมแสดงความยินดี
Õผอ.สนย. เสนอความเห็นวา โครงการนี้เปนโครงการที่ดี
แตมีขอสังเกตวา สัญลักษณที่ใชพิมพในเอกสารเผยแพร
นั้น ดูเหมือนวาจะไมตรงกับสัญลักษณที่ สศช. ใช จึงขอให
ตรวจสอบอีกครั้งวาควรจะใชในรูปแบบใด จึงจะเหมาะสม
๓.

เรื่องอื่นๆ
๓.๑ การเตรียมการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงานกลาง
สอ.สป. รายงานที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธิการจะเปน
เจาภาพจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง

- ขอใหกลุมสารนิเทศ เรงการจัดทํา วีทอี าร และ
เสนอ ปศธ. เพื่อพิจารณาลวงหนา กอนที่จะ
นําเสนอตอที่ประชุม และมอบ สนย. สรุปผล
การประชุม

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ในวันพุธที่ ๒๘ พ.ค. ๕๑ ตัง้ แตเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการโดยจะมีผูเขารวมการ
ประชุมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยมีการแบงความผิดชอบ ดังนี้
- สอศ. รับผิดชอบการจัดเลี้ยงสําหรับผูเขารวม
ประชุมและผูต ิดตาม โดยใชหองประชุมกระทรวง
ศึกษาธิการ หองประชุมจันทรเกษม และบริเวณหลังองคพระ
เปนสถานทีจ่ ดั เลี้ยงใหกับผูเ กี่ยวของ
- สอ.จัดเตรียมหนังสือ ๑๑๖ ป กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเปนของที่ระลึก
- กลุมสารนิเทศ สอ. จัดทํา วีทีอาร นําเสนอตอที่
ประชุม
- สนย.รับผิดชอบการสรุปผลการประชุม
Õทปษ.(นายกมล รอดคลาย) เสนอขอคิดเห็นเรื่องการ
จัดทําของที่ระลึกของ ศธ. สําหรับแขกของกระทรวง หรือ
ใชในโอกาสตางๆ เชน การไปศึกษาดูงานตางประเทศ การ
แลกเปลี่ยนระหวางกระทรวง เปนตน จึงขอเสนอให สอ.
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยอาจจะแบงสวนหนึ่งเพื่อ
จําหนายเปนรายไดอีกทางหนึ่งดวย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ การจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. รายงานตอที่ประชุม
เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๐ วา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับการ
จัดสรรเงินจํานวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบงเปน ๒ สวน คือ
– เงินรางวัลสําหรับผูบ ริหาร ซึ่งกรมบัญชีกลางขอ
ความรวมมือจากสวนราชการในการจัดสงขอมูลของ
ผูบริหาร และจะไดเบิกจายตรงไปยังบัญชีของผูบริหาร
ตอไป

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- เงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัตงิ าน ซึ่งกรมบัญชีกลางได
จัดสรรเงินมายัง สป. แลว ขณะนี้อยูในขัน้ ตอนการกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลของแตละสํานัก เพื่อให
ปศธ. อนุมตั ิ และดําเนินการจัดสรรใหแกผูปฏิบตั ิงาน
ตอไป โดยคาดวาจะสามารถจัดสรรเงินดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน พ.ค. ๕๑

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เลิกประชุม เวลา ๐๙.๔๕ น.

นางภัสศรี ศิริประภา เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๖ว
นางสาววรมน เนาวโรจน เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๖ว
ผูจดรายงานการประชุม

