รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2/๒๕๕7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ๒๕๕7 เวลา 15.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 5 (ชั้น 1) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
2. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
3. นายชาญเวช บุญประเดิม
4. นางสุวรรณี ยุวชาติ
5. นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
6. นายวิทวัต ปัญจมะวัต
7. นางปัทมา วีระวานิช
8. นายประชาคม จันทรชิต
9. นางทองเปลว แป้นประหยัด
10. นายณัฐพล ยืนยง
11. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
12. นางสาวนันท์นภัส แซ่ต่อ
13. นางสุชาดา บุญมา
14. นายศุภสัณห์ สุยวานิช
15. นางสินีนาท ภูมิพล
16. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
17. นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
18. นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
19. นายจุฬา โหรวิชิต
20. นายเอกวิทย์ ธาตุไชย
21. นายเพิ่มสิน เฉยศิริ
22. นายแสวง แสงสินชัย
23. นายจาลอง กล่อมอยู่
24. นายศักดา มยูขโชติ
25. นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์
26. นายทิวา อ่อนนุช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทาหน้าที่ประธานการประชุม
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แทนผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แทนผู้อานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
แทนผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
แทนผู้อานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ผู้อานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
/27.นายปิติพงษ์ ...

-227. นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์
28. นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
29. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
30. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
31. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
32. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
33. นายภาณุวัต สุพิมล

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
แทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ

เลขานุการการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
2. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพีลิน สกุณา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
2. นางธิติมา โรจน์วชั ราภิบาล
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
3. นางวิภารัตน์ สร้อยเสน
สานักอานวยการ
4. นายสานิตย์ นาควัชระ
สานักอานวยการ
5. นางสิลาณี ภูริวัฒนกุล
สานักอานวยการ
6. นายพินัน ผลทรัพย์
สานักอานวยการ
7. นางสาวยุพดี รุ่งเรือง
สานักอานวยการ
8. นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
สานักอานวยการ
9. นายไพสิฏฐ์ โกศลวัฒน์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 16.10 น.
นายอกนิ ษ ฐ์ คลั งแสง รองเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา รัก ษาราชการแทนเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ได้เชิญ
ประชุมในวันนี้เพื่อนาแนวทางการปฏิบัติราชการและบริหารประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ในระหว่างการชุมนุมทาง
การเมือง มกราคม 2557 ที่ได้ไปประชุม โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร) เป็นประธาน ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สานักงานสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติราชการและบริหารประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ในระหว่างการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง คือ
- ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญสูงสุดสาหรับการให้บริการกับประชาชน โดยขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการทั้งระดับกระทรวง และระดับกรมมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนว่า หากประชาชนๆกรับผลกระทบจาการชุมนุมและ
ไม่ส ามารถเดิน ทางมารั บ บริ การจากทางราชการในที่ ตั้ง ปกติ ได้จ ะมี ช่องทางเยี ยวยาหรื อแก้ปัญ หาได้อ ย่างไร เช่ น
แจ้งข้อมูล ล่วงหน้ าให้ป ระชาชนทราบว่าสามารถใช้บริการในลั กษณะเดียวกันจากส านักงานสาขา สานักงานในเขต
ปริมณฑล รอบกรุงเทพมหานคร หรือสานักงานในต่างจังหวัดทดแทนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ให้ความสาคัญเป็น
พิเศษสาหรับกรณีการมาติดต่อราชการที่มีกาหนดระยะเวลาหรือายุความ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประชาชนเสียสิทธิตาม
กฎหมาย ส่วนราชการต่าง ๆ ควรกาหนดมาตรการเยียวยาและออกประกาศแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าจะมี
หนทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
/ทั้งนี้ข้อมูล ...

-3ทั้งนี้ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ขอให้ส่วนราชการแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง
ต่ า งๆที่ ส่ ว นราชการมี อ ยู่ ต ามปกติ และนอกจากนั้ น ขอความร่ ว มมื อ ให้ ส่ ง ข้ อ มู ล เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ท ราบเพื่ อสามารถให้ บ ริ การในระบบสอบถามข้อ มูล 1111 และเว็บ ไซด์ข องส านักงานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรี www.1111.go.th ได้ครบถ้วนรวมทั้งจะได้ขอให้สื่อของรัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนี้
ต่อไปด้วย
2. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของสถานที่ราชการที่รับผิดชอบ โดยประสานกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้ อย เช่น เจ้าหน้าที่ทหารหรือตารวจที่ทางานอยู่ในพื้นที่โดยใกล้ชิด หากมีความ
เหมาะสมขอให้เจรจาและชี้แจงให้ผู้ชุมนุมทราบว่าสถานที่ราชการทุกแห่งเป็นสมบัติส่วนรวมของประชาชนทุกคน อีกทั้ง
การปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ
3. ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าส่วนราชการอาจพิจารณากาหนดสถานที่ทางานสารองไว้ล่วงหน้าและเป็น
ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะกาหนดวิธีทางานที่เหมาะสม เช่น กาหนดให้แต่ละสานัก /กองจัดคณะทางานที่มี
ความพร้อมเข้าทางานในที่ตั้ งหลักหรือที่ตั้งสารอง โดยอาจใช้ระบบผลัดเวรหรือระบบหมุนเวียนบุคลากรตามความ
เหมาะสม ส่วนบุคลากรนอกเหนือจากนั้นอาจกาหนดให้ทางานที่บ้านโดยมอบหมายงานราชการให้ดาเนินการ เช่น
สะสางงานที่ค้างหรื อต้องเร่ งรั ดให้เสร็จ สิ้น ภายในกาหนดเวลา โดยใช้ช่ องทางติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์และระบบ
สารสนเทศอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการผู้ที่ปฏิบัติงานที่บ้านต้องมีความพร้อมที่จะมา
ปฏิบัติราชการได้ทันทีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
หลั ก ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ร าชการในช่ ว งเวลานี้ คื อ ส่ ว นราชการต่ า งๆยั ง คงสามารถปฏิ บั ติ ร าชการ
ได้ท่ามกลางข้อจากัด โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจตามควรแก่กรณี
4. ขอให้ทุกส่วนราชการสอบทานประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโอกาส
แรกก่อนการชุมนุ มใหญ่ เพื่อให้ มั่น ใจว่าข้อมูล ที่ส าคัญในระบบราชการมีความปลอดภัยและสามารถเรียกใช้งานได้
ทุกสถานการณ์
5. ในระหว่ างสถานการณ์ไม่ปกติช่ว งนี้ ขอให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด กับทั้งอยู่ในวิสัยที่จะติดต่อราชการอย่างน้อยด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
ตลอดเวลา
สาหรับการแจ้งข้อมูลการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน กรณีย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ ที่ทาการ
ชั่วคราว, กรณีการเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับน้า/ไฟ ขอให้ส่วนราชการดาเนินการตามเอกสารทีแ่ นบ
ประธานได้มอบหมายให้ผเู้ กี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. มอบ ผอ.สอ.ดาเนิน การจัดทาหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
ช่วงสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มนิติการ รักษาราชการแทน
ผอ.สอ.ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือนาเสนอ สอศ.ลงนามแจ้งผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งถือปฏิบัติแล้ว
ตามหนังสือ สอศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/127 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 และกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ดาเนินการ
แจ้งข้อมูลไปยังสานักนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องการย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สสอ. ของ สอศ.เรียบร้อยแล้ว ดังข้อความ
ต่อไปนี้
/1.1 ให้ข้าราชการ ...

-41.1 ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สอศ. รักษาวินัย วางตนเป็นกลางทางการเมือง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ร าชการและการปฏิบัติการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้ว ย
มารยาททางการเมืองและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
1.2 ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการด้วยความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่ อุทิศเวลา
ของตนให้แก่ทางราชการ และเร่งรัดดาเนินการข้อราชการที่มีกาหนดระยะเวลาหรืออายุความให้แล้วเสร็จตามกาหนด
เช่น การสอบราคา/ประกวดราคา ที่อาจทาให้สถานประกอบการหรือผู้ เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองหรือเคาะราคาตาม
กาหนดได้ ก็ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐานในการขอคือหลักประกันซองหรือประกันสัญญา
หรือกรณีของการดาเนินคดีความต่าง ๆ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งเหตุให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสารได้รับทราบล่วงหน้า
1.3 ให้ ส ถานศึกษาจั ด เวรยามรักษาสถานที่ ราชการ และสอดส่ อ งระมัดระวัง รักษาทรั พย์สิ นและ
ประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงให้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตารวจหรือทหารที่อยู่ในพื้นที่หรือเจรจาและชี้แจงให้ผู้ชุมนุมทราบว่าสถานที่ราชการทุกแห่ งเป็นสมบัติส่วนรวมของ
ประชาชนทุกคนและรายงาน สอศ.ทราบโดยด่วน
1.4 ให้ ส ถานศึก ษาเปิ ดการเรีย นการสอนตามปกติ หากมีความจาเป็นต้องปิดสถานศึกษาก็ให้ อ ยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะสั่งการได้ตามความเหมาะสม
1.5 ให้สถานศึกษาตรวจทานประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
พร้อมในการรายงานสถานการณ์หรือติดต่อประสานงานราชการได้อย่างมั่นใจ
1.6 การติดต่อราชการระหว่างสถานศึกษากับส่วนกลาง เนื่องจาก สอศ.ได้ย้ายที่ตั้งชั่วคราวไปปฏิบัติ
ราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาคาร สสอ. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 ซึ่งสถานศึกษา
และประชาชนผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการสามารถติ ด ต่ อ ราชการได้ ณ ที่ ตั้ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หรื อ โทรศั พ ท์ ส ายตรง
0-2943-6567 -8 โทรสาร 0-2943-6020 และสายด่วน call center 1156 ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง สาหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากได้รับผลกระทบจากการใช้
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้าขัดข้อง หรือต้องการแจ้งขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ก็ให้ ติดต่อประสานงานกับ หน่ว ยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข โทรศัพท์ส ายตรงหมายเลข 0-2354-8222 หรือ
สายด่วน call center 1669 , 1646 เจ้าหน้าที่ตารวจเหตุด่วนเหตุร้ายที่สายด่วน call center 1599 ทั้งนี้ จนกว่า
สถานการณ์จะคืนสู่สภาพปกติสงบเรียบร้อย
2. มอบ สอ.ดูแลและอานวยความสะดวกในเรื่องการจัดรถรับ-ส่ง บุคลากรของ สอศ.ที่จะไปปฏิบัติงานที่
สสอ. เริ่มในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2557 ก่อนจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้ทราบว่า ผอ.สอ.มีการ
เตรียมการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบจุดรับส่งบุคลากรต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
3. มอบ ผอ.สสอ. รับผิดชอบดูแลอานวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน, สถานที่
ปฏิบัติงาน, อาหาร-เครื่องดื่ม, ที่พักสาหรับบุคลากรประสงค์ที่จะพักที่ สสอ. ทั้งนี้ขอให้อานวยความสะดวกกับ
คณะทางานของสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่จะไปปฏิบัติงานที่ สสอ. รวมทั้ง รมว.ศธ.ก็จะไปปฏิบัติงานที่
สสอ.ด้วย
/4. ขอความร่วมมือ ...

-54. ขอความร่วมมือผู้อานวยการสานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ในสอศ.แจ้งบุคลากรในสังกัดให้แต่งกายในการ
ทางานให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงให้แจ้งบุคลากรในสังกัดด้วยว่าหากประสงค์ที่จะไปพักที่ สสอ.
ขอให้ประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบของ สสอ.โดยด่วน
5. มอบ ผอ.ศทอ.ดาเนินการในการป้องกันระบบ ICT โดยเฉพาะข้อมูลสาคัญที่จะต้องสารองไว้ใช้ใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันสืบค้นข้อมูลหรือการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมจาการใช้งานระบบ ICT ของ ศทอ.
6. มอบ ทปษ.ชาญเวช บุญประเดิม ช่วยดูแลสถานที่ทางานใน สอศ. โดยขอให้ ทปษ.จี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
เข้ามาช่วยดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา 17.15 น.
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายภาณุวัฒน์ สุภิมล
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-61. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
3. นายสักรินทร์ สันหมุด

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ ติดราชการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

