รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1๑/๒๕๕7
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
3. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
4. นายวณิชย์ อ่วมศรี
5. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
6. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
7. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
8. นางชไมพร ตุ้มพงษ์
9. นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
10. นายจินศิริ พุ่มศิริ
11. นางปัทมา วีระวานิช
12. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
13. นายมงคลชัย สมอุดร
14. นายณัฐพล ยืนยง
15. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
16. นางสุรีพร สังข์อ่อน
17. นางกฤติทร สุขกมล
18. นางสาวอรวรรณ พรมใหม
19. นางสินีนาท ภูมิพล
20. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
21. นายชาญเวช บุญประเดิม

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผนและกลยุทธ์
แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ แทนผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขานุการการประชุม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
/22. นางสาวสุนีย์...

-222. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
23. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
24. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
25. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพีลิน สกุณา

สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ

ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
2. นายบัณฑิต ออกแมน
เลขานุการของรองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง)
3. นายธานินทร์ สังข์น้อย
เลขานุการของรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี)
4. นางสุนันทา พลโภชน์
สานักอานวยการ
5. นางวิภารัตน์ สร้อยเสม
สานักอานวยการ
6. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
สานักอานวยการ
7. นางสาวสุนิดา ภู่ใจเที่ยง
สานักอานวยการ
8. นางสาวปรานี คิวรัมย์
สานักอานวยการ
9. นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์
สานักความร่วมมือ
10. นางสาวทัศนันท์ อุดมสิทธิเศรษฐ สานักความร่วมมือ
11. ว่าที่ ร.ต.สัญลักษณ์ ชุมขวัญ
สานักความร่วมมือ
12. นางสาววัชรากร สะลังษา
สานักความร่วมมือ
13. นางสาวชนิตา บริรักษ์
สานักความร่วมมือ
14. นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
15. นางกาญจนา นามูลทัศน์
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
16. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
17. นางสาวสุภาพร ปีนัง
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
18. นางมาลัย รัตวร
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
19. นางสาวชื่นชม ศิริเรือง
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
20. นางสาวมลฤดี ทาสุนา
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
21. นางประภัศษร ครองงาม
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
22. นางสาวดวงสมร พันธุ์วิเชียร
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
23. นางสาวภัทริยา ตันตสุทธิกุล
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
24. นางสาวสายน้าผึ้ง ธีระศักดิ์
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
25. นางสาวทัศนีย์ มุดเมาะ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
26. นางสาวพัชนี เขียวกุ้ง
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
27. นางสุมาลย์ พีระพล
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
28. นางยุวรี มณีรัตน์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
29. นางสาวประไพ พณนันท์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
30. นางสาวนงนิตย์ วังตระกูล
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
31. นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
32. นางสาววันเฉลิม พราหมณ์มณี สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
33. นางสาวอัญชลี ติวานนท์
หน่วยศึกษานิเทศก์
/เริ่มประชุมเวลา...

-3เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายชัย พฤกษ์ เสรีรั กษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ประธานการประชุม ได้กล่ าว
เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขาธิการ กอศ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ได้เชิญประชุมอย่างเร่งด่วนในวันนี้ เนื่องจากวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่
10 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.) จะต้องไปนาเสนอเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ สอศ.ต่อ คสช.และในวันที่
12 มิถุนายน 2557 หัวหน้า คสช.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ โครงสร้างวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ รวมทั้งในวันที่
13 มิถุนายน 2557 สานักงบประมาณจะชี้แจงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงขอมอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, ทปษ.สิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ , สนผ.
และสตอ. รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ. ร่วมกันปรึกษาหารือดาเนินการจัดทางบประมาณโดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
ตามงบประมาณปัจจุบัน และโครงการที่จะสนองนโยบายให้แล้วเสร็จเพื่อนาเสนอ คสช.ตามเวลาที่กาหนด สาหรับ
รายละเอียดจะกล่าวในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 10/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557
ที่ประชุมได้พิจ ารณารับรองรายงานการประชุม ผู้ บริห ารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้ งที่ 10/2557 เมื่อวัน อังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผน (นายเจี่ ย ง วงศ์ ส วั ส ดิ์ สุ ริ ย ะ) และนางปั ท มา วี ร ะวานิ ช
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 14 – 35 ดังนี้
การดาเนินงาน
1. สานักงานกองทุนตั้งตัวได้ ได้ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกับสถาบัน
การอาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปัจจุบันมีสถาบันการอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็นหน่วย
ABI แล้ว จานวน 35 หน่วย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557)
1.1 สมัครร่วมดาเนินโครงการ ABI สาธิต ครั้งที่ 1 จานวน 1 หน่วย คือ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
1.2 สมัครร่วมดาเนินโครงการ ABI สาธิต ครั้งที่ 2 จานวน 10 หน่วย แบ่งออกเป็นสถาบันสังกัด
อาชีวศึกษารัฐฯ จานวน 6 แห่ง
(1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(2) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
(3) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
(๔) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
(๕) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
และสถาบันสังกัดอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 4 แห่ง
(๖) วิทยาลัยอินเตอร์ลาปาง
(๗) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
(8) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(9) วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
1.3 สมัครร่วมดาเนินโครงการ ABI สาธิต ครั้งที่ 3 จานวน 1 หน่วย แบ่งออกเป็นสถาบัน
สังกัดอาชีวศึกษารัฐฯ จานวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
/ความก้าวหน้า...

-4ความก้าวหน้าการดาเนินงานของ สอศ.
1. การดาเนินงานของหน่วย ABI สาธิต ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
(๒) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
(๓) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
(๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(๕) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
(๖) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
(๗) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ผลการพิจ ารณาในส่ ว นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาตามรายละเอี ยดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
2. การพัฒนาครูที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ครั้ ง ที่ 1 พั ฒ นาครู แ กนน า จ านวน 2 ครั้ ง วั น ที่ 21 – 26 เมษายน 2557 และวั น ที่
7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จานวน 20 คน
อยู่ระหว่างการพัฒนาครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 พัฒนาครูเครือข่าย ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2557
จานวน 100 คน
3. เตรียมการติดตามผลการพัฒนาครูที่ปรึกษาในระดับภาค จานวน 5 ภาค วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2557
4. การจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษาที่จะเชื่อมต่อการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจกับสานักงาน
กองทุนตั้งตัวได้ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2557 ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
5. การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูแกนนาและครูที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2557 ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
6. สานักงานกองทุนตั้งตัวได้ประสงค์จะประชุมหารือระดมความคิดเห็นการดาเนินกิจกรรมหน่วย ABI
สาธิตฯ สถาบั น การอาชีว ศึกษา ในวั น ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. เพื่ อสรุป ผลการ
ดาเนินงานในปี 2557 และจัดทาแนวทางการดาเนินงานในปี 2558 ณ สานักงานกองทุนตั้งตัวได้ อาคารจามจุรี
กรุงเทพมหานคร โดยมีสรุปประเด็นการหารือ ดังนี้
(๑) จั ด ท าแนวทางความร่ ว มมื อ ร่ ว มระหว่ า งกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ แ ละส านั ก งาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในแผนงบประมาณปี 2558 ประกอบด้วย แนวคิดการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทุนตั้งตัวได้และ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนกลาง โดยพัฒนาครูแกนนา ครูพี่เลี้ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนตั้งตัวได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้ การสร้างขวัญกาลังใจครู อาทิ การออกใบ
ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองจากกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ การคั ด เลื อ กครู แ กนน ากองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ ที่ มี ศั ก ยภาพไปศึ ก ษาดู ง าน
การบ่มเพาะผู้ประกอบการในต่างประเทศ
(๒) การพัฒนาแนวทางกลั่นกรองแผนธุรกิจ การจัดกิจกรรม ABI สาธิตฯ ของอาชีวศึกษาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น อาทิ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการจัดอบรม (Steering Committee) จากอาชีวศึกษาส่วนกลาง
และ/หรื อ ให้ ผู้ กู้ ที่ เ ข้ า อบรมจากสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาทุ ก ภาคเข้ า มาร่ ว มการคั ด กรองแผนธุ ร กิ จ (Screening
Committee) ที่ส่วนกลาง
(๓) พัฒนา TOR ครั้งที่ 3 ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสถาบันการอาชีวศึกษามากขึ้น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- ชื่อของวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธรซึ่งเป็นสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน เป็นชื่อที่เหมือนกับของ
สถานศึกษาสังกัด สอศ. เห็นควรมอบฝ่ายกฎหมายดาเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องตาม พ.ร.บ. หรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบสานักอานวยการ (กลุ่มนิติการ) พิจารณาดาเนินการต่อไป
/3.2 โครงการ...

-53.2 โครงการตามพระราชดาริและโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558
รองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิช ย์ อ่วมศรี ) และ ผอ.สสอ. (นางปัทมา วีระวานิช ) ได้รายงาน
ความคืบหน้าโครงการตามพระราชดาริและโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 ว่า ได้แจ้งโครงการพระราชดาริ จานวน 7 โครงการ
ให้ที่ป ระชุมครั้งที่ผ่านมาทราบแล้ว ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินการต่อเนื่องโดยเชิญผู้อานวยการสานัก /หน่วยงานต่าง ๆ
ในสอศ.มาร่วมปรึกษาหารือจัดทาแผนงานโครงการเกี่ยวกับพระราชดาริต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการ : ถวายพระเกียรติในด้านพระอัจริยภาพ
1.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ
1.2 โครงงานวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการ : สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพโดยการขยายการจัดอาชีวศึกษา
เฉลิมพระเกียรติการอาชีวศึกษาสาหรับผู้ยากไร้และคนพิการตามแนวทางพระราชดาริ
2.1 โครงการนาร่องพัฒนาวิทยาลัย 4 แห่ง ให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
2.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมราชกุมารีสิรินธรเพื่อคนพิการ
2.3 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2.4 โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
2.5 โครงการวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network
2.6 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (e-Learning) เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดาริ (e-DLTV) เพื่อพัฒนาอาชีพ)
2.7 โครงการ ปวช.เฉลิมพระเกียรติ (อุตรดิตถ์ น่าน)
2.8 โครงการจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
2.9 โครงการโรงเรียนพระราชทานกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
2.10 โครงการอาชีวศึกษาช่วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3. โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทาง
พระราชดาริ
3.1 โครงการกองทุนการศึกษา
3.1.1 โครงการโรงเรียนมัธยมอาชีพ 7 แห่ง และอีก 2 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
3.1.2 โครงการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษ/กทม. และปริมณฑล
3.1.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมอาชีวศึกษา/วท.โพธาราม
3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ
3.3 โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
3.4 โครงการองค์การวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนตามแนวทางพระราชดาริ
4.1 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
4.2 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.4 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4.5 โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน (ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน)
/5. โครงการ :...

-65. โครงการ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
5.1 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 59 พรรษา
5.2 โครงการอุปสมบทหมู่ 119 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
5.3 โครงการอาชีวะบริการเฉลิมพระเกียรติ
5.4 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ในโครงการนาร่องพัฒนาวิทยาลัย 4 แห่งให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ควรดาเนินการ
ปีละ 1 แห่งก่อน แต่ให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งรองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) ขอรับไป
พิจารณาดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การบริหารงบประมาณและผลการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานภายใน สอศ.
เลขาธิการ กอศ. ได้นาวาระนี้พิจารณาพร้อมกันกับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ในวาระ 4.1 – 4.3
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปฏิบัติงานตามนโยบายของหัวหน้า คสช.
เลขาธิการ กอศ.ได้กล่าวถึงเป้าหมายและรายการสาคัญของนโยบายหัวหน้า คสช. ดังนี้
1. เป็นมิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) ที่มีการบูรณาการภารกิจ
ในเชิงกระบวนการทางานร่วมกันของหน่วยงานระหว่างกระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มีการบูรณาการ
ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ และมิตินโยบายสาคัญ (Agenda)
2. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
ยุทธศาสตร์สาคัญและแผนแม่บทระดับชาติ เจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. ครอบคลุมเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง ตั้งแต่ 2 กระทรวงขึ้นไป เพื่อให้เกิดการทางาน
ร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง มีกิจกรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันร่วมดาเนินการภายใต้เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดียวกัน
4. มีขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาดาเนินงาน และผลประโยชน์ชัดเจนต่อ
กลุ่มเป้าหมาย มีจุดเน้นที่สาคัญสามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้
4.2 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เลขาธิการ กอศ. ขอให้ดาเนินการเร่งปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรายงานต่อ คสช.ว่า สอศ.ได้ดาเนินการอะไร
ไปแล้วบ้างและมีแผนการดาเนินงานอย่างไรต่อไป โดยขอให้หน่วยงานใน สอศ. ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบและพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในจานวนเงินงบประมาณที่ยังเหลืออยู่
จะดาเนินการอย่างไรให้ครอบคลุม 6 ประเด็นหลัก ตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ในเรื่อง
การปรับปรุงระบบการศึกษา คือ
1.1 พัฒนาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม
1.2 สร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน
/1.3 ตอบสนอง...

-71.3 ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและภูมิภาค
1.4 มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
1.5 เพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1.6 ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย สานึกความรับผิดชอบ และ
ยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. สาหรับงบกลางจะมีเรื่องของแผ่นดินไหว ซึ่งในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. 2557 มอบ สนผ.
ดาเนินการปรึกษาหารือและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.
3. การจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ขอให้ สนผ.เร่งดาเนินการจัดสรรให้ทั่วถึง เป็นธรรม
และตรงตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแบบเต็มรูปแบบคงต้องจัดตามที่ สอศ.ได้รับ
งบประมาณมา ส่ วนสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้สานักหรือศูนย์อาชีว ศึกษา
ทวิ ภ าคี จั ด ตั้ ง เข้ า ไปในแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ทั้ ง นี้ เวลาบั น ทึ ก เสนอขออนุ มั ติ ข อให้ บั น ทึ ก ให้ ชั ด เจน
รวมทั้งการขออนุมัติเงินงบประมาณในส่วนอื่นด้วย ถ้าหากว่าภายในสัปดาห์นี้ไม่สามารถดาเนินการใช้จ่ายได้ทัน
สนผ. อาจนาคืนกลับมาไว้ที่ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อการปรองดอง, โครงการอาชีวศึกษาอาสาพัฒนา, โครงการพระราชดาริ เป็นต้น
4. ในการจัดทางบประมาณ เรื่อง การปรองดองขอให้เน้นอาชีวศึกษากับชาวบ้านโดยกิจกรรมใด
ก็ตาม ถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของ คสช. ที่มีทหารเข้าไปร่วมขอให้เป็นเรื่องของการพัฒนา ในส่วนของ สอศ.
มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
4.1 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรธรรมาภิบาล ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง มอบ สมอ.,ศน.
4.2 เรื่องการปรองดอง (การทะเลาะวิวาทเดิม)
มอบ ศพก.
4.3 เรื่องการยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์
มอบ ศพก.
4.4 เรื่องภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา
มอบ สม.
4.5 เรื่องเกี่ยวกับระบบทวิภาคี
มอบ สม.
4.6 เรื่องโครงการอาชีวศึกษาอาสาพัฒนา
มอบ สม.
4.7 เรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลตามนโยบายของ คสช.
มอบ กพร.
ทั้งนี้ มอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และ สตอ.ช่วยเป็นเจ้าของเรื่อง โดยขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ทั้ง ๗ เรื่องข้างต้นจัดทาข้อมูลแล้วแจ้ง สตอ.รวบรวมเพื่อรายงานต่อ คสช.ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีประเด็นหลักในการติดตาม
3 หัวข้อใหญ่ คือ
(1) เร่งโอนจัดสรรเงินงบประมาณ
(2) ติดตามงบลงทุน
(3) กิจกรรมที่เป็นนโยบายของ คสช.
4.3 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขาธิการ กอศ. ขอให้ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2558
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.ในเรื่องการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 8 หัวข้อ คือ
1. ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา
ตั้งแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
/3. พัฒนาเด็ก...

-83. พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้และภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดี
ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทาประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสาและจิตสานักที่ดีผ่านกระบวนการอบรม
เยาวชนที่เหมาะสมกับวัย
4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
ในสาขาขาดแคลน
7. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
8. สนับสนุนการดาเนินภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ. มอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, ทปษ.สิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์,
สนผ. และสตอ. รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ใน สอศ. ร่วมกันปรึกษาหารือดาเนินการจัดทางบประมาณตามข้อมูล
รายละเอียดของวาระ 4.1 - 4.3 ข้างต้นให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
นายชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักอานวยการ รายงานเรื่องการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ดังนี้
ตามที่ ไ ด้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวและเกิ ด อาฟเตอร์ ช๊ อ ก เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2557
ณ จังหวัดเชีย งรายและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ทาให้อาคารของสถานศึกษาและบ้านพักของบุคลากร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปเสียหายเป็นจานวนมาก ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณกับสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายไปส่วนหนึ่งแล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็ น การแสดงน้ าใจของชาวอาชี ว ศึก ษาและเพื่ อนพี่ น้อ งชาวไทยด้ ว ยกัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีหนังสือขอความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร, บุคลากร ทั้งภายใน สอศ. และสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
ทุกแห่ง ช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ตามกาลังศรัทธา โดยบริจาคเข้าบัญชี “รวมน้าใจชาวอาชีวศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหว” ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059-0-25160-0 และส่งแบบตอบรับไปยัง
ส่วนการคลังและพัสดุ สานักอานวยการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
รองเลขาธิการ กอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) แจ้งว่า สอศ.ได้มอบให้ อศจ.เชียงรายดาเนินการเปิด
บัญชีรั บบริจ าคเงินช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่ าวไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้สถานศึกษาสั งกัด สอศ .
ได้ร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริษัท อมตะนคร ร่วมสนับสนุนปูนและวัสดุก่อสร้าง
โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าฮ้อ ต.ทรายขาว อ.พาน จังหวัดเชียงราย โดยการ
ประเมินราคาปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็ก จานวน 2 ห้องเรียน และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ให้ความช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จานวน 3 ห้องเรียน และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ได้ให้ความ
ช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในการรื้อถอน/ก่อผนังปูน/ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอเปอร์เรชั่น และผู้ประกอบการในจังหวัด
เชี ย งราย ให้ ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ งอาหาร น้ าดื่ ม และยาสามั ญ ประจ าบ้ า น นอกจากนี้ ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
Fix it Center ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
/เลขาธิการ กอศ....

-9เลขาธิการ กอศ.กล่าวเพิ่มเติมว่า สอศ.มีโครงการอาชีวศึกษาอาสาพัฒนาโดยจะเป็นโครงการที่จะให้
เด็กอาชีวศึกษาช่วยสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ, สร้างบ้านสาหรับคนยากจน, สร้างเสนาสนะ เป็นต้น และ
จะเริ่มที่จังหวัดเชียงรายก่อน ทั้งนี้ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ได้รับความเสียหายครั้งนี้อย่างมาก ซึ่งว่าที่ร้อยตรีกิตติ
ขันธมิตร รองผู้อานวยการโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานขอความอนุเคราะห์
มายั ง สอศ.ให้ ช่ ว ยด าเนิ น การ (ได้ ม อบผู้ ช่ ว ยเลขาธิ การ กอศ. นายชาญเวช บุ ญประเดิ ม ลงพื้น ที่ ไ ปตรวจสอบ
ความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- ควรเน้นสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนในเชิงรุก เช่น แถบอักษรข่าววิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.มอบ สอ. (กลุ่มประชาสัมพันธ์) พิจารณาดาเนินการต่อไป
5.2 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา
นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ว่า จากที่ได้มีการเชิญผู้แทนทั้งสังกัดสถาบัน
การอาชี ว ศึ ก ษาและนอกสถาบั น สถานศึ ก ษาทุ ก ประเภทวิ ช า นิ ติ ก ร หั ว หน้ า กพร. มาร่ ว มประชุ ม วิ เ คราะห์ กั น
ซึง่ มีประเด็นสาคัญหลักที่จะต้องมีการพิจารณาดาเนินการต่อไปตามลาดับขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ควรจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับมาตรฐาน
ครูอาชีวศึกษา ซึ่งที่ประชุมเสนอว่า ครูอาชีวศึกษาควรจะมีใบประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ
ได้วิเคราะห์ตามกฎหมายแล้วมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คือ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โดยอาศัยอานาจหน้าที่ของคุรุสภา (มาตรา9) เพื่อที่จะปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษาและตามมาตรา 49
ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพ สาหรับในรายละเอียดอยู่ระหว่างดาเนินการ
ระยะที่ 2 ควรให้ มี พ.ร.บ. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น การเฉพาะ
ซึ่งจากการวิเคราะห์ร่วมกัน พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 2551 จะครอบคลุมถึงครูฝึกหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาสอนในสถาบัน
การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและเลขาธิการ กอศ.ขอให้พิจารณาทบทวนกฎหมายด้านอาชีวศึกษาในเรื่องของ
คุณภาพและปริมาณในการดาเนินงานให้เป็นระบบก่อน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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การมอบนโยบายของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอานาจการปกครองเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และ
ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยแบ่งฝ่ายรับผิดชอบการดาเนินการ 7 ฝ่าย ซึ่งกาหนดให้
ผู้บัญชาการทหารเรือรับรับผิดชอบฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประกอบด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กระทรวงหลัก ได้แก่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศเพื่อกาหนดอานาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัด
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