รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 13/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
4. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
5. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
6. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
7. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
8. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
9. นายพีระพล พูลทวี
10. นางปัทมา วีระวานิช
11. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
12. นายชัยมงคล เสนาสุ
13. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
14. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
15. นายสักรินทร์ สันหมุด
16. นางสุชาดา บุญมา
17. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
18. นายประพนธ์ จุนทวิเทศ
19. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
20. นายชาญเวช บุญประเดิม
21. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
22. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
23. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
24. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการ
ในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รักษาการ
ในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิศวกรชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขานุการการประชุม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
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-2ผู้ไม่มาประชุม
- นายอกนิษฐ์ คลังแสง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพีลิน สกุณา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดราชการ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา

2. นางสุนันทา พลโภชน์
3. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
4. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
5. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
6. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชัย พฤกษ์ เสรี รั กษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมได้กล่ าวเปิด
ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การดาเนินการบริหารงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 สานักงบประมาณและคณะของหัว หน้า
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ตัดงบปกติของ สอศ. ลดลง 3% เนื่องจากการเบิกจ่ายล่ าช้า
โดยเฉพาะงบรายจ่ายอื่น แต่เท่าที่ทราบจะไปเพิ่มให้ที่งบลงทุนส่วนหนึ่ง เลขาธิการ กอศ. จึงขอให้ทุกหน่วยงานใน สอศ.
วางแผนและเร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่ควรจะผิดพลาด
เหมือนอย่างปีนี้ สาหรับแนวทางที่ขอให้ดาเนินการในขณะนี้ คือ
1.1 มอบ สอ. และสนผ. เป็นเจ้าของเรื่องในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยขอให้ สอ. เป็นผู้ดาเนินการเชิญ
สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งอาจจะเป็นช่ว งเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน 2557 เพื่อให้สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2557
1.2 มอบ สนผ.
1.2.1 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดาเนินการ
ทันภายในกาหนดเวลา
1.2.2 เร่งดาเนินการจัดสรรเงินของ 3 โครงการ ในงบรายจ่ายอื่นที่ สนผ. ได้บันทึกเสนอเลขาธิการ กอศ.
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะ 3 โครงการนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ สอศ. ได้รับงบประมาณลดลง
2. การช่วยเหลือเพื่อคืนความสุขให้กับลู กจ้างของสถานศึกษาสังกัด สอศ.ที่ได้รับค่าตอบแทนต่ากว่า
วุฒิการศึกษา โดยจะสมทบเงินให้เดือนละ 500 บาท ต่อคน ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2557 สาหรับลูกจ้างที่
สอศ.รับผิดชอบ โดยมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 สนผ. และ สอ. ร่วมปรึกษาหารือกับรองเลขาธิการ กอศ. (นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) พิจารณา
ดาเนินการในการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าตอบแทนในส่วนต่างให้แก่ลูกจ้างที่รับค่าตอบแทน
ไม่ถึง 15,000 บาท
2.2 สนผ.เร่งดาเนินการเกี่ยวกับเงินสมทบที่จะจ่ายให้ลูกจ้างอีกเดือนละ 500 บาท
2.3 ทุกสานัก/หน่วยงานใน สอศ. ให้เตรียมดาเนินการเรื่องลูกจ้างเอาไว้ 2 มาตรการ คือ มาตรการ
เร่ งด่ วน และมาตรการด่วนรองลงมา เพื่ อเป็ นข้ อมู ลให้ สอ.และรองเลขาธิ การ กอศ. (นายประดิ ษฐ์ ระสิ ตานนท์ )
ใช้ประกอบในการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ในการจ้างลูกจ้างในอัตราตามวุฒิ โดยให้นาตัวอย่างของ สพฐ. เช่น
โครงการคืนครูให้นักเรียนที่จ้างพนักงานธุรการมาดาเนินงานจานวนมาก เป็นต้น หากดาเนินการได้ทันจะได้นาเสนอ คสช.
เพื่อพิจารณาต่อไป
/3. ในเรื่อง

-33. ในเรื่ องการขออนุ มัติ เปลี่ ยนสถานภาพลู กจ้างชั่ วคราวเป็นกรอบอัตราพนั กงานราชการสั งกัด สอศ.
จ านวน 19,998 อั ตรา สอศ.ได้ เสนอไปที่ ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี 2 รอบแล้ ว โดยขณะนี้ ได้ ประสานไปที่
ฝ่ ายสั งคมจิ ตวิ ทยา คสช. ในเรื่ องนี้ ให้ เดิ นหน้ าต่ อเป็ นมาตรการระยะยาว ถ้ าหาก สอศ.ได้ กรอบพนั กงานราชการ
ก็ไม่จาเป็นต้องมีการจ้างลูกจ้างอีก
4. ในเรื่องข้อเสนอของเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาที่เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับทาทันที)
ของผู้ ต รวจราชการแผ่ น ดิ น (ศาสตราจารย์ ศ รี ร าชา เจริ ญ พานิ ช )ที่ เ สนอให้ ยุ บ แท่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วนาระบบทวิภาคีมาจัดการอาชีวศึกษา รวมถึงตั้งโจทย์ให้เด็กที่จบสายอาชีพได้รับเงินเดือน
มากกว่าสายสามัญ ที่แถลงการณ์ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สานั กงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เมื่ อวัน เสาร์ ที่ 14 มิถุน ายน 2557 เวลา 15.00 น. ขอมอบ สตอ.ช่ว ยจัดท าหนังสื อสอบถามถึงข้อมู ล
รายละเอียดหลักการและเหตุผลที่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 12/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม ผู้บ ริห ารสานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สอศ. โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) นาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 17 สรุปได้ดังนี้
- ผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมนักศึกษาผู้ประกอบการของหน่วย ABI สอศ. ข้อมูล ณ วันที่
7 กรกฎาคม 2557 ปรากฏว่า
1. มีนักศึกษาผู้ประกอบการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านการอนุมัติ
แผนธุรกิจจากธนาคาร จานวน 111 ราย
2. สถานศึกษา (หน่วย ABI สาธิต) ได้ดาเนินการและได้รับงบประมาณแล้ว จานวน 1 แห่ง
วงเงิน 600,000 บาท รอเบิกจ่ายงบประมาณจากสานักงานกองทุนฯ จานวน 5 แห่ง วงเงิน 2,700,000 บาท
3. เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอชะลอเรื่ องการดาเนินงานของ
กองทุน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขออนุมัติและขอทราบแนวนโยบาย
การดาเนินงานของโครงการกองทุนตั้งตัวได้
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ. มอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ ผอ.สสอ.พิจารณา
ดาเนินการ โดยให้รายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.ทุกครั้ง
3.2 การรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายพีระพล พูลทวี) มอบนายวิทวัต ปัญจมะวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า จากผลการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สอศ.ได้ให้ข้อคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะรวมทั้ งมติ ที่ป ระชุ ม โดยขอให้ สนผ.ไปปรับ แก้ไ ขรู ปแบบการรายงานผลการรั บสมั ครนัก เรีย น
นักศึกษาปีการศึก ษา 2557 แล้ว นามาเสนอต่อที่ประชุมผู้บ ริห าร สอศ.ในวันนี้ หากที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ
ก็ให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2557 ในวันพุธที่ 6 สิง หาคม 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สอศ.
/ทั้งนี้...

-4ทั้ง นี้ สนผ.ได้ดาเนิน การแก้ไขรูป แบบรายงานฯ เสร็จเรีย บร้อ ยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารที่แจก
นอกเล่ม จานวน 3 หน้า ดังนี้

เปรียบเทียบจานวนนักเรียน ปี 2556 – 2557 ทั้งระบบ สอศ./สพฐ./สช.

* ข้อมูลจากเวปไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.mis.moe.go.th/mis.th/

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ให้ สนผ. กลับไปทบทวนและตรวจสอบจานวนนักเรียนที่เรียนจบ ม.3 แล้วศึกษาต่อในที่อื่น ๆ
8.32 % ในปี 2556 และ 8.91% ในปี 2557 ว่าไปศึกษาต่อที่ไหน เพราะตัวเลขตรงนี้เป็นตัวแปลที่สาคัญก่อนนาเผยแพร่
2. จากการเปรียบเทียบตามประเภทสถานศึกษา 13 ประเภท ปี 2556/2557 ในระดับ ปวช. และปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีจานวนนักเรียน
ลดลง ไม่น่าเป็นไปได้ มอบ สนผ. กลับไปทบทวนและตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3. จากข้อมูลการรับนักเรียนปีงบประมาณ 2557 สถานศึกษา 20 อันดับแรกที่รับนักเรียนเพิ่มมากที่สุด
มีที่ไหนบ้าง โดยมอบ
(1) สอ. และ สสอ. พิจารณารายชื่อสถานศึกษาที่มียอดนักเรียนเพิ่มและลด
(2) สตอ. ออกไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มียอดนักเรียนเพิ่มและลด
ทั้งนี้ สอศ. ควรมอบรางวัลเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างให้กับสถานศึกษาที่มียอดนักเรียนเพิ่ม ในกลุ่มสูงและ
ให้นารายชื่อสถานศึกษาที่มียอดนักเรียนลดลงเสนอ เลขาธิการ กอศ.
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ สนผ.และศทอ.ตรวจสอบข้อมูลการรับนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2557 อีกครั้งแล้วนาเสนอเพื่อเลขาธิการ กอศ.จะได้ช่วยพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

-5ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายชาญเวช บุ ญ ประเดิ ม ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา รั กษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักอานวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากผลการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒)
สอศ. ที่ ป ระชุ ม ได้ข อให้ สอ.เตรี ย มข้ อ มูล เกี่ ยวกั บ งานบริ ห ารทั่ ว ไปเพื่อ จั ด ทาเป็ นก าหนดการประชุม การเตรี ย ม
ความพร้ อมในการจัดประชุมผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยให้เชิญ กพร., ตสน. และกลุ่มต่าง ๆ ในสานักอานวยการมาร่วมประชุมแล้วนาข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 13/2557 ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ในการนี้ สานักอานวยการได้เชิญ กพร., ตสน.
และกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในส านั ก อ านวยการมาร่ ว มประชุ ม ฯ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สอศ. โดยได้มีการกาหนดกรอบรายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบการประชุม
การเตรียมความพร้อมฯ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารจัดการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน
สถานที่ ใ นการจั ด ประชุ ม ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสารหน้ า 21 – 24 ทั้ ง นี้ จะน าเรื่ อ งการจั ด ท าคุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บรรจุในกาหนดการประชุมด้วย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. กาหนดการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ควรจะจัดในเดือนสิงหาคม 2557 โดยจัดต่อเนื่อง
จากงาน “เทิ ด ไท้ พ ระผู้ ท รงเป็ น แม่ แ ละครู แ ห่ ง แผ่ น ดิ น ” 73 ปี อาชี ว ะสร้ า งชาติ ที่ ก าหนดไว้ ร ะหว่ า งวั น ที่
13 – 15 สิงหาคม 2557 หรือในช่วงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สอศ. (กรมอาชีวศึกษาเดิม) คือวันอังคารที่
19 สิงหาคม 2557
2. เอกสาร/คู่มือที่พิมพ์แจกในที่ประชุมฯ ควรใช้ชื่อหัวเรื่องว่า “เอกสารสาหรับพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา”
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอ. พิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการรับบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ข้อมูล ณ วันที่
๙ กรกฎาคม 2557
นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ สานักอานวยการ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าในการรับบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ข้อมูล ณ วันที่
๙ กรกฎาคม 2557 ว่าขณะนี้มียอดเงินบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 189,638,82 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 27 - 31 ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก
ผลการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สอ.
ดาเนินการดังนี้
1. ในการประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 14/2557 ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ให้เชิญประธาน อศจ.เชียงราย เข้ามารับมอบยอดเงินบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
2. ให้ประสานกับประธาน อศจ.เชียงรายเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
แผ่นดินไหว โดยให้ตั้งคณะกรรมการ 3 คน ขึ้นมารับผิดชอบการใช้จ่ายเงิน
3. จัดทาป้ายยอดเงินบริจาคที่จะมอบให้ประธาน อศจ.เชียงราย เพื่อถ่ายภาพในการประชาสัมพันธ์ต่อไป
4. ให้จัดทารายละเอียดในเอกสารรายชื่อผู้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
ให้มีรายชื่อครบถ้วนไม่ควรมีช่องว่างในช่องรายชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
/ในเรื่องนี้...

-6ในเรื่องนี้ ส านักอานวยการได้เตรียมดาเนินการตามที่ที่ประชุมมอบหมายและได้ เตรียมจัดทาหนังสื อ
เพื่อเชิญประธาน อศจ.เชียงราย (ผอ.วอศ.เชียงราย) มารับมอบเงินบริจาคดังกล่าวในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น ๒) สอศ. ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 14/2557
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
1. สอ. เร่งสรุปยอดเงินบริจาคเพื่อช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว หากมียอดเงินไม่ถึง
๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้นาเสนอเลขาธิการ กอศ.เพื่อพิจารณาในการดาเนินการหาแนวทางสมทบ หลังจากนั้นให้โอนเงิน
บริจาค จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีของ อศจ.เชียงราย โดยประสานให้ประธาน อศจ.เชียงราย (ผอ.วอศ.เชียงราย)
รั บมอบเงิ นจ านวนดั ง กล่ า วเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง สอศ.ต่ อ ไป และ
ให้ดาเนินการจัดทาหนังสือเวียนแจ้งรวมทั้งขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ด้วย
2. ให้ประธาน อศจ.เชียงราย (ผอ.วอศ.เชียงราย) รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ตามข้อ 1 ต่อที่ประชุมผู้บ ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ. มอบ สอ.เร่งดาเนินการต่อไป
5.2 การดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพให้บุคลากรในสังกัด สอศ.
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (นางปัทมา วีระวานิช) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงความก้าวในหน้ าการดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพให้ บุคลากร
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ได้เตรียมดาเนินการไว้ดังนี้
1. หลักสูตรที่กาหนดจะเป็น 2 วัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ เรื่อง พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. กาหนดการ
วันที่ 1 ภาคเช้า
1. เรื่อง การทาความเข้าใจระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภาคบ่าย
- เรื่อง การฝึกปฏิบัติการร่าง การเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
วันที่ 2 ภาคเช้า
- เรื่อง แบ่งกลุ่มปฏิบัติ (ต่อ) โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงของอาชีวศึกษา เช่น
การยกร่างคาสั่ง ประกาศต่าง ๆ
ภาคบ่าย
- เรื่อง การจัดทาระเบียบวาระการประชุม การสรุปรายงานการประชุม
และสรุปประเด็น การเขียนเอกสารทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 5 สอศ.
กาหนดการจัดฝึกอบรม
1. กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2557
2. กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2557
3. กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2557
4. กลุ่มที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2557
5. กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจะจัดที่ สสอ.
ทั้งนี้ หลังจากการอบรมแล้วจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ สสอ.ดาเนินการต่อไป
/ระเบียบวาระที่ ๖...

-7ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประธานกาหนดการประชุม ผู้ บริห ารสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ครั้งที่ 14/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจานวน 2 เรื่อง คือ
1. “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”
2. “เทิดไท้มหาราชินี 73 ปีอาชีวะสร้างชาติ”
1. “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ว่าจากการที่ สอศ. ได้มอบหมายให้
สานักความร่วมมือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อวันที่
9-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
ก. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีเจตนารมณ์และนโยบายที่จะสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดกับคนในประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่ อนความปรองดองสมานฉันท์ จึงได้กาหนดจัดงาน “มหกรรม
ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ระหว่างวันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ ท้องสนามหลวง
ข. กระทรวงศึ กษาธิ การได้ พื้ นที่ ในการจั ดงานขนาดกว้ าง 8 เมตร ยาว 100 เมตร ทางด้ าน
ฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค. กิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
(1) การให้บริการ เช่น บริการนวด ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เป็นต้น
(2) การสอนอาชีพ
(3) กิจกรรมการแสดง
ง. หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเข้าร่วมงาน มี 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สป.ศธ.,
สอศ., สกอ., สภาการศึ กษา, สพฐ., สช., กศน. และส านั กงานลู กเสื อแห่ งชาติ โดยการด าเนินกิ จกรรมต่าง ๆให้ ใช้
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
จ. กิจกรรมของ สอศ. ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
(1) จัดพื้นที่ ดังนี้
ก. จัดหาและติดตั้งเต็นท์ขนาด 8x10 ม. จานวน 9 หลัง
ข. ยกพื้นทั่วบริเวณเต็นท์
ค. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเต็นท์
ง. แต่งผ้าระบาย ปูพรมจัดทาป้าย สอศ. และจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในบริเวณเต็นท์ของ สอศ.
(2) จัดกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน เช่น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
Fix it Center และกิจกรรมสอนอาชีพ พื้นที่ขนาด 8 x 10 ม. ดาเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2557
เริ่มเวลา 10.00 น. ถึง 21.30 น. (ยกเว้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ให้เริ่มดาเนินการเวลา 09.00 น.)
(3) จัดกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที (เวทีของกระทรวงศึกษาธิการ) ดาเนินการ
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เริ่มเวลา 12.00 น. – 16.30 น.
ฉ. ให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีตักบาตรและเปิดงานในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ช่วงเช้า
เวลา 06.30 น. และช่วงเย็นเวลา 18.00 น. (ช่วงเย็นสามารถมอบรองหัวหน้าส่วนราชการมาแทนได้)
มติที่ประชุม รับทราบ
/2.“เทิดไท้...

-82. “เทิดไท้มหาราชินี 73 ปีอาชีวะสร้างชาติ”
ตามทีไ่ ด้มอบหมายให้สานักความร่วมมือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เทิดไท้มหาราชินี 73 ปี
อาชีวะสร้างชาติ” เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนของ สอศ. มีดังนี้
(1) ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาได้กาหนดจัดงาน “เทิดไท้มหาราชินี 73 ปี
อาชีวะ-สร้างชาติ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติและการแสดงผลงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด แต่เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2557 โดยใช้ชื่องานว่า “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ” ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จัดงานเฉลิมพระเกียรติและใช้ชื่องานตามประกาศดังกล่าวนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ
จึ ง เห็ น ควรให้ ผ นวกการจั ด “เทิ ด ไท้ ม หาราชิ นี 73 ปี อ าชี ว ะสร้ า งชาติ ” เข้ า กั บ การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2557 และใช้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครู
แห่งแผ่นดิน” 73 ปีอาชีวะสร้างชาติ
(2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะใช้พื้นที่ในการจัดงานบริเวณเลียบคลองตั้งแต่ สกสค.
มาจนถึงด้านมุมที่เชื่อมต่อกับถนนราชดาเนินนอก
(3) กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มี เวทีการจัดกิจกรรมการแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าของกระทรวง
โดยขอความร่วมมือ สอศ. ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร จานวนบุคลากรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 10.20 น.
นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-9-

2.1 ในวันแรก ภาคเช้า จะเป็นเรื่องของการทาความเข้าใจระเบียบสานักนายกรัฐมตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และ เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในภาคบ่ายจะเป็นการฝึก
ปฏิบัติการร่าง การเขียน หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
2.2 ในวันที่ 2 ภาคเช้า จะแบ่งกลุ่มปฏิบัติ (ต่อ) โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงของอาชีวศึกษา
เช่น การยกร่างคาสั่ง ประกาศต่าง ๆ และภาคบ่ายเป็นเรื่องของการจัดทาวาระการประชุม การสรุปรายงาน
การประชุม และเรื่องสรุปประเด็นการเขียนเอกสารทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 5 สอศ.
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การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ

-12จากการประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 12/2557 ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยรองเลขาธิการ กอศ.
(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์)
1. มอบหมาย สอ.(มอบ ผอ.สอ. เป็นประธาน) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม โดยให้ประสานกับ กพร. ตสน.
2. เน้นการประชุมเรื่องบริหารงานทั่วไป
3. ให้จัดประชุมประมาณ ต.ค.57
4. ให้จัดตั้งคณะทางานเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทารูปแบบ ตารางกาหนดการ สถานที่ เนื้อหาที่จะเอาเข้าที่ประชุม
หลังจากได้มติแล้วให้นาเสนอต่อเลขาธิการ กอศ. แล้วนาเข้าที่ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 13/2557
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557

-13การมอบนโยบายของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอานาจการปกครองเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และ
ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยแบ่งฝ่ายรับผิดชอบการดาเนินการ 7 ฝ่าย ซึ่งกาหนดให้
ผู้บัญชาการทหารเรือรับรับผิดชอบฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประกอบด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กระทรวงหลัก ได้แก่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศเพื่อกาหนดอานาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัด

