สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นางเบญจพร โพธิปด ชา
๔. นายสุรชาติ สังขรุง
๕. นายกมล รอดคลาย
๖. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๗. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๘. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๙. นางสาววิมลพร พันธุมนตรี
๑๐. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๑. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๒. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๓. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๑๔. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๑๕. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๑๖. นายอนันต ระงับทุกข
๑๗. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๘. นายบุญจันทร บัวหุง
๑๙. นางพูลศรี พรหมดนตรี
๒๐. นางสาวกชกร เทศพิทักษ
๒๑. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๓. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุรี แกวเล็ก)
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการเขตตรวจราชการประจําเขต กทม.
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
/๒๔. นายพงศธร...

-๒๒๔. นายพงศธร พนมสิงห
๒๕. นางจรรยา ชวนานนท
๒๖. นายเบญจรงค ศรีเนตร

หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ

เลขานุการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. การเตรียมการตอนรับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการคนใหม

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๑. มอบ สนย. เตรียมขอมูลดานงบประมาณ เพื่อ
มอบใหทา นรัฐมนตรี จํานวน ๓ ชุด และจัดทํา
รายละเอียดในการนําเสนออีกครั้ง
๒. มอบ สร. ประสานเรื่องการจัดหองทํางาน ของ
รัฐมนตรีคนใหม วาจะตองปรับปรุงใหมหรือไม
และการจัดงานอําลา รมว.ศธ. (นายวิจิตร
ศรีสอาน) จะทําในลักษณะงานเลี้ยงหรือการ
ประชุม

- มอบกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
๒. การจัดตั้งศูนยปรับเปลีย่ นโครงสรางเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม ซึง่
นํา Power Point ของนายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ขณะนี้ไดโปรดเกลาลงพระปรมาภิไธยแลว ในสวนของ
ที่ปรึกษาระบบราชการสํานักงาน ก.พ. ขึ้นไวบน
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจาก
เว็บไซด ศธ. และ chankasem.net
ก.พ. มีดังนี้
- จัดตั้งศูนยปรับเปลี่ยนฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพ ขณะนีไ้ ด
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามคําสั่งโดย
แตงตั้ง รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ)
เปนผูอํานวยการศูนย
- การชี้แจงทําความเขาใจขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อไมใหวิตกกังวลในการปรับเปลี่ยนโครงสรางดังกลาว
โดยนําเสนอในที่ประชุมองคกรหลัก เพื่อใหรับทราบใน
หลักเกณฑและขั้นตอน หลังจากนั้นในวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมคุรุสภาจะ

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
มีการชี้แจงทําความเขาใจ โดยเชิญผูแทน ก.พ. เปนผูชแี้ จง
รวมกับ รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศไหญ)
- การจัดคนลงตามโครงสรางใหม เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมและเกิดประสิทธิประโยชนสูงสุดกับขาราชการ โดย
สิทธิและสวัสดิการทุกอยางยังคงเหมือนเดิม เพียงปรับเขา
สูโครงสรางตามภารกิจใหมใหสามารถปฏิบัติงานไดราบรื่น
มากขึ้น

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- มอบ กพร.สป. ติดตามเรื่องขอจัดตั้งหนวยงาน
๓. กฎหมายจัดตั้งสํานักตาง ๆ ขณะนี้รอเพื่อลง
ตาง ๆ วาจะมีโอกาสมากนอยแคไหนและ
พระปรมาภิไธย จึงจะดําเนินการตอไดรวมทั้งสํานักกิจการ
นําเสนอใหที่ประชุมรับทราบตอไป
พิเศษที่จดั ตั้งภายในขึ้นใหม ขอใหทดลองปฏิบัติงานไป
ระยะหนึ่งกอน และในสวนของกลุมกิจการนักเรียน ขณะนี้
ไดมีคาํ สั่งใหกลับไปปฏิบตั ิงานที่สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน เรียบรอยแลว รวมทั้งไดลงนามใน
คําสั่งใหขาราชการจากกลุมกิจการนักเรียน จํานวน ๑๒ คน
ไปปฏิบตั ิงานที่สํานักกิจการพิเศษ เรียบรอยแลว
ในสวนของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อไมไดเปนองคการมหาชนก็ขอใหยุติ
การดําเนินการจัดตั้งชั่วคราวและดําเนินงานไปตามปกติ
๔. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอความรวมมือให กศน.
จัดคนไปประจําหนวยเลือกตั้งตอ และนายภุชงค นุตราวงศ
รองเลขาธิการดานกิจการการมีสวนรวม สํานักงาน กกต.
ไดชื่นชมในการปฏิบัติงานประจําหนวยเลือกตั้งของ กศน.
และ สกก.

- ที่ประชุมรับทราบ

๕. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามรวมกับ
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ รวม ๙ หนวยงานในการจัดเก็บ
ขอมูลใหไดมาตรฐาน โดยการสํารวจสํามโนประชากรทุก
ครัวเรือน

- มอบ สนย. เปนผูประสานการจัดทําขอมูลของ
สป.ศธ.

-๔ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๒. เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- มอบ สนย. ตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อดําเนินการให
๒.๑ เรื่อง การวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
ทันภายในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๑
การดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ (PART) (สนย.)
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. ไดรายงาน
- สํานักงบประมาณไดเสนอเปนมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
นําเครื่องมือ PART ไปใชในการประเมินตนเอง และจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
- สํานักงบประมาณไดกาํ หนดใหสวนราชการฯ จัดทํา
รายงานผลการวิเคราะหความสําเร็จ จากผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ใชผลผลิต/โครงการตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายป ๒๕๕๐ รายงานผลฯ ทุกผลผลิต/
โครงการ กําหนดสงสํานักงบประมาณในวันที่ ๒๒ ก.พ.
๒๕๕๑ โดยสํานักงบประมาณไดจดั ทําแบบรายงานฯ ให
สวนราชการฯ จากเว็บไซดของสํานักงบประมาณและนําสง
ทาง E-mail ที่ eval @ bb.go.th
- ประโยชนทจี่ ะไดรับจากการทํา PART เพื่อใชในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในปตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒ เรื่อง การเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา
ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรากรณ
สามโกเศศ) (สต.)
นางขนิษฐา หานิรัตศิ ัย สต. รายงานการเดินทาง
ไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของ รมช.ศธ. (ดร.วรากรณ
สามโกเศศ)
- กําหนดเดินทางระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑
เชา เยี่ยมคารวะ ดร.เตีย เตนห รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา
บาย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแหงชาติ พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑
เยี่ยมชมวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล

-๕ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
โรงเรียนประถมศึกษา Preah Norodom มหาวิทยาลัย
Pannasatra
คณะผูแทนไทย มี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรากรณ สามโกเศศ) เปน
หัวหนาคณะ และมีผูรวมคณะประกอบดวย
- นางสาววันทยา วงศศิลปะภิรมย ที่ปรึกษา สพฐ.
- นายมังกร หริรักษ ที่ปรึกษา สอศ.
- พลตรี อธิคม สุขสมสถาน ผูแ ทนกรมราชองครักษ
- ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
- ขาราชการครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ
โดยมีผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ สป.
เปนเลขานุการคณะ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ
- ที่ประชุมรับทราบ
๓.๑ ความกาวหนาในการถวายพระสมัญญาแดสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอฯ (สกพ.)
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกพ. รายงานวา ขณะนี้
ไดประสานผูทรงคุณวุฒิในการรวมพิจารณาพระสมัญญา
แลว จํานวน ๖ ทาน กําหนดประชุมหารือครั้งที่ ๑ ในชวง
วันที่ ๔- ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยจะทําหนังสือเรียนเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิกอ น
สําหรับขอมูลจากองคกรหลักที่จะนํามาใชประกอบ
การเสนอ ยังไมไดรับ ซึ่งขณะนี้ไดทาํ หนังสือให ปศธ.
ลงนาม ถึงผูบ ริหารองคกรหลัก และหนวยงานในสังกัด
สป. เพื่อขอขอมูลอยางเปนทางการแลว
สวนขอมูลจากหนวยงานในสังกัด สป. ขณะนี้สงมา
๒ สํานักฯ ที่เหลืออยูระหวางติดตาม
พรอมทั้งจะแจงผูบ ริหารแตละสํานักในสวนของ
กิจกรรมที่แตละสํานัก ดําเนินการขอใหแจงขอมูลเพื่อสรุป
ในภาพรวมของ สป.

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- มอบ ทปษ.(นายกมล รอดคลาย) เปนประธาน
๓.๒ งานมหกรรมนักอาน ป ๒๕๕๑
คณะทํางาน
ปศธ. แจงวา งานมหกรรมนักอาน ป ๒๕๕๑
กําหนดจัดระหวางวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ โดยใช
งบประมาณทัง้ สิ้น ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก สตผ. จํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กศน. ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ สกพ.
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใชชอื่ งานมหกรรมนักอานสู
การศึกษาตลอดชีวิต ใชเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักใน
การนําเสนอ (Highlight) ใหเตรียมการใหยิ่งใหญและ
สมบูรณ
๓.๓ การเตรียมการรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
คนใหม
รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) รายงานวา
ในสวนของ สป. มีภารกิจ ๒ สวนที่ตองดําเนินการ คือ
๑. สรุปรายงาน ประกอบดวย ๓ เรื่อง คือ ๑) ผลงาน - มอบ สนย. ดําเนินการ
หรืองานที่ สป. ดําเนินการที่ผานมา ๒) แผนงาน/
โครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ที่เปนภารกิจหลักที่
จะตองดําเนินการตอจากป ๒๕๕๐ และ ๓) ปญหา/
ขอเสนอแนะที่จะตองนําเสนอเพื่อนําไปสูก ารแกไขปญหา
ในภาพรวมหรือในสวนที่ สป. ดูแล
๑. มอบ สอ.สป. ดําเนินการ
๒. การเตรียมความพรอมดานสถานที่หองทํางาน
และยานพาหนะ ของ รมว. รมช. และ คณะทํางาน รวมทั้ง ๒. ขอให กลุม สารนิเทศ รีบดําเนินการขนยาย
ของออกจากอาคารราชวัลลภ (บริเวณหลัง
การทําความสะอาดศาลพระภูมิ อนุสาวรียรัชกาลที่ ๖ และ
องคพระพุทธรูปประจํากระทรวง)
พระพุทธรูปประจํากระทรวง ขอใหดแู ลใหเปนระเบียบ
เรียบรอย

เลิกประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.
นางศรีรักษ ธรรมวิชญะวงศ
สํานักกิจการพิเศษ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

