รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 10/๒๕๕7
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มาประชุม
1. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
2. นายวณิชย์ อ่วมศรี
3. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
4. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
5. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
6. นางสุวรรณี ยุวชาติ
7. นางสุปรียา ลาเจียก 8. นายจินศิริ พุ่มศิริ
9. นางปัทมา วีระวานิช
10. นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
11. นายมงคลชัย สมอุดร
12. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
13. นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
14. นางกฤติทร สุขกมล
15. นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
16. นายชาญเวช บุญประเดิม
17. นายเลิศ วุฒิชาติปรีชา
18. นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
19. นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
20. นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
21. นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาหน้าที่ประธานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผนและกลยุทธ์
แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กาลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขานุการการประชุม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
สานักอานวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม
สานักอานวยการ
ช่วยเลขานุการการประชุม
/ผู้ไม่มาประชุม...

-2ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
2. นายอกนิษฐ์ คลังแสง
3. นายสักรินทร์ สันหมุด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพีลิน สกุณา
2. นายธานินทร์ สังข์น้อย
3. นายสิริพงศ์ เพชรนาค
4. นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
5. นางสุนันทา พลโภชน์
6. นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
7. นางพรทิพย์ เอกมหาราช
8. นางสุกัญญา แจ่มมิน
9. นางสาววิภาดา ตระกูลโต
10. นายชัยมงคล เสนาสุ
11. นายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
เลขานุการของรองเลขาธิการ กอศ.(นายวณิชย์ อ่วมศรี)
เลขานุการของรองเลขาธิการ กอศ.(นายวณิชย์ อ่วมศรี)
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่ องจากนายชัย พฤกษ์ เสรี รั กษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ติดราชการเร่งด่ว น
จึงได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กอศ.(นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) ทาหน้าที่ประธานการประชุมแทน ซึ่ง ประธาน
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งที่ สอศ. 289/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งให้
ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งอีกตาแหน่งหนึ่ง จานวน 2 ท่าน คือ
1.1.1 นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
1.1.2 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
1.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สอศ.ไปประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดขอให้สรุปสาระสาคัญของการ
ประชุมแล้วนามารายงานต่อเลขาธิการ กอศ.ทุกครั้ง โดยมอบ ผอ.ระดับสานักไปแจ้งบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป
1.3 รองเลขาธิการ กอศ.(นายวณิชย์ อ่วมศรี)แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ไปรายงานตัวร่วมกับเลขาธิการ กอศ.
ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึง่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มอบนโยบายหลักที่จะทาให้ประเทศชาติเกิดความสงบ มั่นคง ลดความขัดแย้งทางการเมือง และความรุนแรงต่าง ๆ
โดยจะต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด และมีแนวคิดที่จะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ขอให้
ข้าราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ ให้เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนทุกโอกาส, ช่วยกันคิดงาน/ตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
ทีป่ ฏิบัติอยู่ให้มีความราบรื่น หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคล มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการดังต่อไปนี้
/(1) ตามประกาศ...

-3(1) ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การกาหนด
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในฝ่ายสังคมจิตวิทยามี
พลเรื อเอก ณรงค์ พิพัฒ นาศั ย รองหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ เป็นหั ว หน้า ฝ่ ายสั งคมจิตวิ ทยา และมี
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิก ารทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความ
รับผิดชอบรวม 7 หน่วยงาน คือ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๒) สิ่งที่ คสช.จะแก้ปัญหาเป็นอันดับแรก คือ เรื่องประชาชน, การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ,
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการขอให้ทุกหน่วยงานองค์กรหลักเตรียมโครงสร้าง แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนาเสนอต่อคณะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
เป็นหัวหน้าคณะมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในสัปดาห์หน้า
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 9/๒๕๕7 เมื่อวัน อังคารที่ 29 เมษายน 2557
ที่ประชุมได้พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมผู้ บริห ารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 9/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน ๒๕๕7 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ) นาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีวศึกษากับกองทุนตั้งตัวได้ ดังรายละเอียดในเอกสารแจกในห้องประชุม จานวน 21 หน้า สรุปได้
ดังนี้
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี ผู้ เ ข้า ร่ว มการฝึ กอบรมประกอบการของหน่ ว ย ABI
กองทุนตั้งตัวได้ จานวน 199 คน (SME 30 8o) จากสถานศึกษา 84 แห่ง มีนักศึกษาผ่านการพิจารณาแผนธุรกิจให้กู้
เงินจากธนาคาร จานวน 167 คน (SME 29 คน) และได้รับการอนุมัติจากกองทุน จานวน 16 คน รวมวงเงินที่ขอ
อนุมัติสินเชื่อทั้งสิ้น จานวน 136,864,733 ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติจากกองทุนแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการตามเงื่อนไขของธนาคาร ได้แก่ ทาสัญญาเช่า /ซื้ออาคารสถานที่ (ออกแบบและเสนอราคา) จัดทาบัญชี
กระแสเงิน จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักร (ใบเสนอราคา) ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการของหน่วย ABI กองทุนตั้งตัวได้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 255๗)
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

หน่วย ABI
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
รวมทั้งสิ้น

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการจัดอบรม

จานวนนักเรียนที่เข้ารับ
การอบรม

12-15 พฤศจิกายน 2556
3-6 เมษายน 2557
1-5 พฤษภาคม 2557
6-10 พฤษภาคม 2557
12-16 พฤษภาคม 2557
15-19 พฤษภาคม 2557
199*(SME 30)

31
34
35(SME 5 คน)
30
34
35(SME 25)
167*(SME 29 )

จานวนนักศึกษา
ที่ผ่านการพิจารณา
จากธนาคาร

16
25
34(SME 5 คน)
30
32
30(SME 24 คน)

จานวนที่ได้รบั การอนุมัติ
จากกองทุน

รวมจานวนเงิน

16

8,686,000
20,015,000
27,920,000
17,068,000
17,775,733
45,400,000
136,864,733

อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเสนอกองทุน
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเสนอกองทุน
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเสนอกองทุน
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเสนอกองทุน
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเสนอกองทุน

/ข้อสังเกต ...

-4ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ขอให้มีการลองทาทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเข้าใจกับครูและนักเรียนให้ เห็นข้อดีของโครงการกองทุน
ตั้งตัวได้
2. รวบรวมคาถาม – คาตอบ ไม่เกิน 3 - 5 บรรทัด เช่น ถามว่า MRR+2 หมายความว่าอย่างไร หรือ
ตั้งประเด็นถามตอบว่าการกู้เงินกองทุนตั้งตัว ได้จะกู้อย่างไร มีคุณสมบัติอะไรบ้าง เป็นต้น แล้วลงเว็ปไซต์ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ ทปษ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ และคณะ นาข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 6/2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
4.1.1 ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
สานักอานวยการ นาเสนอว่าจะขอนาร่างกฎหมายจานวน 2 เรื่อง บรรจุเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 6/2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 38 – 41 คือ
1. (ร่าง) กฎกระทรวงการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนกับสถาบัน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ....
2. (ร่าง) กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็น
ครู ฝึ ก ในสถานประกอบการ พ.ศ. .... (ออกตามความในมาตรา 11 (7) และมาตรา 55 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551)
มติที่ประชุม รับทราบและประธานเห็นชอบให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 6/2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
4.1.2 ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา
4.1.3 ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ น าเสนอว่ า จะขอน าเรื่ อ งผลการด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และเรื่อง ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามวาระ 4.1.2 และ 4.1.3 บรรจุเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า
42 – 45 แต่เนื่ องจากทั้ง 2 เรื่ อ งนี้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาไปแล้ ว ตั้ง แต่วันศุกร์ ที่
16 พฤษภาคม 2557 จึ งขอปรั บ เปลี่ ย นเป็น การนาเสนอให้ ที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 2 คณะ ดังกล่าวแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.2 แนวทาง...

-54.2 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ สานักอานวยการ
นาเสนอแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อช่วยปฏิบั ติงานตามภาระงาน แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในสั งกั ดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น สานักอานวยการ (ส่วนการคลังและพัสดุ) ขอสรุปการจ้างเหมาบริการฯ ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
1. ส่วนที่จ้างโดยส่วนการคลังและพัสดุ ประกอบด้วย กพร. ตสน. สมอ. สอ. สม. สตอ. สนผ. ศพก.
ศพต. และ ศทอ.
2. ส่วนที่จ้างโดยสานักฯ แต่เบิกจ่ายที่ส่วนการและคลังพัสดุ ประกอบด้วย สวพ. ศน. และศูนย์
ส่งเสริมภาคตะวันออกและกทม.
ปัญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้า
1. เอกสารที่ส่งมาไม่ครบถ้วน เช่น กรรมการตรวจรับไม่ครบ เนื่องจากติดภารกิจทาให้ไม่สามารถ
ตรวจรับได้ภายในกาหนด, การเดินทางไปราชการไม่มีเอกสารแนบประกอบ, ไม่จัดส่งใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วย)
2. เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เช่น วัน /เดือน/ปี ที่ส่งมอบงานผิดจานวนเงิน ที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง
และเมื่อส่วนการคลังฯ ประสานให้แก้ไขแล้วส่งกลับมาล่าช้า บางครั้งเมื่อแก้ไขแล้วส่งกลับคืนมาก็ยังผิดอีก
3. บางสานัก/ศูนย์ ส่งเอกสารมาเบิก ๒ – ๓ เดือน/ครั้ง เช่น ศทอ. เป็นต้น
สำนักอำนวยกำร (ส่วนกำรคลังและพัสดุ) ขอเรียนว่ำเพื่อให้กำรจ่ำยเงินให้กับพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรฯ
เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่ำเดิม โดยกำหนดจ่ำยเงินภำยในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป จึงขอควำมร่วมมือให้
สำนัก/หน่วย/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินกำรดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสำรกำรส่งมอบงำนให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑ ใบตรวจรับพัสดุ พร้อมลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วน
กรณีกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งติดภำรกิจสำมำรถลงลำยมือชื่อ ๒ ใน ๓ ได้ แต่ลำยมือชื่อ ๑ ใน ๒ จะต้องเป็น
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ ใบส่งมอบงำน เช่น ตรวจสอบกำรส่งมอบงำนว่ำเป็นงำนประจำเดือนใด จำนวนเงิน
ที่ขอเบิกถูกต้องหรือไม่ ลำยมือชื่อผู้ส่งมอบงำน เป็นต้น
๑.๓ เอกสำรกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน พร้อมลำยมือชื่อผู้ควบคุม
๑.๔ สำเนำเอกสำรกำรจัดจ้ำงพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๑.๕ หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๑.๖ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ เอกสำรลำดับที่ ๑.๕ และ ๑.๖ ขอให้จัดส่งไปยังส่วนกำรคลังและพัสดุ (กลุ่มงำนพัสดุและ
สินทรัพย์) ภำยในวันที่ ๒๗ ของเดือน (หำกตรงกับวันหยุดรำชกำรให้เลื่อนวันขึ้นไป) ภำยในเวลำ ๑๒.๐๐ น. เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรวำงฎีกำเบิกเงิน
๒. รวบรวมเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นจัดส่งไปยังส่วนกำรคลังและพัสดุ (กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์)
ภำยในเวลำ ๑๒.๐๐ น. ของวันทำกำรสุดท้ำยของเดือน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

/โดยพนักงำน...

-6โดยพนัก งำนจ้ำ งเหมำบริก ำรฯจะได้รับ เงิน ภำยในวัน ที่ ๑ ของเดือ นถัด ไปได้นั้น สำนัก/หน่วย/
ศูนย์/กลุ่ม จะต้องตรวจสอบข้อมูลกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินของพนักงำนจ้ำงเหมำให้ถูกต้องครบถ้วน
หำกพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรรำยหนึ่งรำยใดของ สำนัก/หน่วย/ศูนย์/กลุ่ม ไม่สำมำรถจัดส่งเอกสำรที่ถูกต้องครบถ้วน
ภำยในเวลำที่กำหนดพนักงำนจ้ำงเหมำรำยอื่น ๆ ในสำนัก /หน่วย/ศูนย์/กลุ่ม นั้น ๆ ก็จะไม่ได้รับเงินภำยในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป
จนกว่ำจะได้รับเอกสำรที่ถูกต้องครบถ้วนทุกรำยจึงจะจ่ำยเงิน
มติที่ประชุม ประธานขอให้ทดลองดาเนินการไปก่อน โดยขอความร่วมมือทุกสานัก /หน่วยงานใน สอศ.
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปผลการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ได้ ส รุ ป ผลการจั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ การอาชี ว ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 3 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่ า งวั น ที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 50 – 53
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย”
นางสุวรรณี ยุวชาติ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ แทนผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการ “รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ดังนี้
1. จากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จานวน 421 แห่ง และสถานประกอบการ จานวน 2,066 แห่ง รวมถึงการดาเนินการออก Road Show ของประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
จ านวน 16 แห่ ง ขณะนี้ มี ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น ในโครงการฯ จ านวน 24 ราย จ านวนเงิ น 1,019,000 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จัดสรรได้ 15 ทุน ดังนี้
1.1 ทุนที่ให้ครั้งเดียว 100,000 บาท จานวน 8 ทุน
1.2 ทุนที่ทยอยให้ปีละ 20,000 บาท จานวน 6 ทุน
1.3 ทุนที่ให้เป็นเงินบริจาค 99,000 บาท จานวน 1 ทุน (ขาด 1,000 บาท จะจัดสรรให้
เมื่อได้รับทุนบริจาคเพิ่มเติม) ในการนี้ได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาแล้ว จานวน 15 แห่ง (รายชื่อตามเอกสาร
แนบ) และอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนจากสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2. เมื่อวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารของ สอศ.
ได้ เ ข้ าพบคุ ณ วิทู ร ทวี ส กุ ล ชัย กรรมการผุ้ จั ด การ บริ ษั ท กิ้ ม หยูเ ส็ ง ค้ ากระจก จ ากั ด เพื่ อ นาเสนอโครงการรวม
“พลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและการจัดทาหลักสูตรร่วมกัน
3. วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร สอศ.มีกาหนดเข้าพบ
คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ บี .กริม เพาเวอร์ จากัด เพื่อนาเสนอโครงการ “รวมพลัง
สร้างช่าง พัฒนาชาติไทย” ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการนาเสนอ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- ในกรณีที่มีแขกผู้มเี กียรติมาร่วมกิจกรรม/ประชุมกับ สอศ. ขอให้ผู้รับผิดชอบในระดับสานักขึ้นไปอยู่
ต้อนรับจนกว่าแขกผู้เกียรติจะกลับทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
/5.3 รายงาน...

-75.3 รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาบัตรแสดงตนเพื่อใช้เข้า/ออก สถานที่ราชการของบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาบัตรแสดงตนเพื่อใช้เข้า/ออกสถานที่ราชการ
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาบัตรแสดงตนเพื่อใช้เข้า/ออก สถานที่ราชการ
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
1. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกสานัก/หน่วย/ศูนย์
2. ถ่ายรูป+ส่ง file รูป เรียบร้อยแล้ว
3. ยังไม่ได้ดาเนินการถ่ายรูป
สอ.
สม.
สนผ.
สสอ.
สมอ.
สวพ.
กพร.
ศพต.
ศทอ.
ศน.
ศอศท.
ศพ.ภาคตะวันออก/กทม.
4. กาหนดการถ่ายรูปครั้งสุดท้าย

จานวน 655 คน (ไม่รวมแม่บ้าน ยาม)
จานวน 556 คน (ส่งมอบงานวันอังคารที่ 20 พ.ค. 57)
จานวน 99 คน
ประกอบด้วย
จานวน 5 คน
จานวน 1 คน
จานวน 2 คน
จานวน 35 คน
จานวน 13 คน
จานวน 8 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 4 คน
จานวน 18 คน
จานวน 6 คน
จานวน 5 คน
- วันที่ 22 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุม 4 สอศ. (ราชดาเนิน)
- วันที่ 23 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุม ศทอ. (รามอินทรา)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. กรณีที่มีการเปลี่ยนบัตรแสดงตนขอให้บุคลากรเก็บบัตรเดิมไว้เพราะมี IR Code ที่อาจจะใช้ประโยชน์
อย่างอื่นได้
2. สายคล้องคอยาวเกินไปลาบากในการปรับสายให้พอดี ซึ่ง ศทอ.แจ้งว่า จะปรับแก้ไขโดยนาตัวหุ้มสาย
มาให้เพิ่ม
3. ขอให้บุคลากรที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทาบัตรแสดงตนรีบไปติดต่อที่ ศทอ.โดยด่วน
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการ
5.4 โครงการตามพระราชดาริและโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558
รองเลขาธิการ กอศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี) ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ
และโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา ในปี 2558 ดังรายละเอียดในเอกสารที่แจกในห้องประชุม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา มีกิจกรรมดังนี้
/โครงการ...

-8โครงการ
1. การจัดตั้งสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ราชกุมารี สิรินธร

กิจกรรม
1.1 จัดตั้งสถานศึกษาแห่งใหม่เป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง
1.2 ยกฐานะวิทยาเขต อาชีวะอาเภอ ปี 2557 และ 2558 จานวน
12 แห่ง เป็นสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ โดยให้คัดเลือก 1 แห่ง
เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางด้านคนพิการ โดยมีหอพักประจาให้
1.3 อาชีวะสงเคราะห์ โดยให้คัดเลือกนาร่อง 4 แห่ง มาทาเป็น
โรงเรียนประจาเพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส
มาศึกษาต่อสายวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษาสายวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ผลงานตามโครงการพระราชดาริ
- จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านหุ่นยนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ทั้งในระดับ 5 ภูมิภาค และ
ระดับชาติ
- จัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ โดยบูรณาการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

2. สัปดาห์เทิดพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา
3. ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
4. องค์การวิชาชีพ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
5. อาชีวะบริการ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
- จัดกิจกรรมจิตอาสาตามช่วงเทศกาลสาคัญ โดยบุคลากรกับกิจกรรม
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
เฉลิมพระเกียรติ
6.
7. อาชีวะขยายโอกาสอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7.1 ปวช. เฉลิมพระเกียรติ
7.2 เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ
7.3 จัดการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
7.4 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามพระราชดาริ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (EDLTV)
7.5 อาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
7.6 กองทุนการศึกษา
7.7 จัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษ
7.8 ซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
7.9 สถานศึกษาพระราชดาริในประเทศเพื่อนบ้าน
7.10 สถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม

นางสุปรียา ลาเจียก ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการ
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีความสนใจและห่วงใย คือ วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล และสถานศึกษาพระราชดาริในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- โครงการอาชีวะขยายโอกาสอันเนื่องมาจากพระราชดาริในข้อ 7.6 กองทุนการศึกษา ควรมีการรวบรวม
ว่าเป็นโครงการเทิดพระเกียรติ/โครงการพระราชดาริ ทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนว่าเป็นกองทุนของท่านใด
มติที่ประชุม รับทรำบและประธำนมอบผอ.สสอ.และนำยวิทวัต ปัญจมวัต (สนผ.) ช่วยรวบรวมข้อมูล
รำยละเอียดตำมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหำร สอศ.อีกครั้ง
/๕.๕ สรุปความ...

-9๕.๕ สรุปความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขำธิกำร กอศ. (นำยวณิชย์ อ่วมศรี) ขอแจ้งเรื่องควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวของ
สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำ ตำมที่ได้เกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวทำงภำคเหนือของ
ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำซึ่งจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่ งผลให้สถำนศึกษำสั งกัด สอศ.
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับควำมเสียหำยจำนวน ๗ แห่ง ได้แก่
๑. วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย
๒. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
๓. วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย
๔. วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรำย
๕. วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
๖. วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง
๗. วิทยำลยกำรอำชีพแม่สะเรียง
จำกกำรประเมินควำมเสียหำยเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน ๒๑ ล้ำนบำท โดยวิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำยได้รับ
ควำมเสีย หำยมำกที่สุด เพรำะอำคำรทรุดตัวไม่สำมำรถเข้ำไปใช้งำนได้ นอกจำกนี้ยังพบควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับ
วิทยำลัยอื่น ๆ อำทิ ฝ้ำเพดำนร่ว งแตกหัก ผนังบิดตัวแตก บันไดช ำรุด และกระจกอำคำรแตก ขณะนี้ส ถำนศึกษำ
ทั้ง ๗ แห่ง กำลังดำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ผนัง ฝ้ำเพดำน และบันไดให้สำมำรถใช้งำนได้ ทั้งนี้ สอศ.ได้ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงบประมำณ จำนวน ๒๐,๗๖๗,๒๐๐ บำท (ยี่สิบสำมล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพัน สองร้อยบำทถ้วน)
สำหรับกำรดำเนิน กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่ำว
สถำนศึกษำสังกัด สอศ. ได้ร่วมมือกับบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทอมตะนครร่วมสนับสนุน
งบประมำณและวัสดุ, ปูนตรำนกอินทรีย์บริจำคปูน ๓๐ ตัน ผ่ำนผู้ช่วยเลขำธิกำร กอศ. (นำยชำญเวช บุญประเดิม)
ปูนและวัสดุก่อสร้ำง โดยวิทยำลัยเทคนิคเชียงรำยได้ให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียนบ้ำนท่ำฮ้อ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน
จังหวัดเชียงรำย โดยกำรประมำณรำคำปรับปรุงห้องเรีย นเด็กเล็ก จำนวน ๒ ห้องเรียน และโรงเรียนแม่ลำวิทยำคม
ตำบลดงมะดะ อ ำเภอแม่ ล ำว จั งหวัด เชี ย งรำย ให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ โดยกำรก่อ สร้ ำงอำคำรเรี ยนชั่ว ครำว จ ำนวน
๓ ห้ อ งเรี ย น และวิ ท ยำลั ย เทคนิ ค อุ ต รดิ ต ถ์ ไ ด้ ใ ห้ ค วำมช่ว ยเหลื อ ชำวบ้ ำ นที่ ห มู่ บ้ ำ นห้ ว ยส้ ำ นยำว ต ำบ ลดงมะดะ
อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย ในกำรรื้อถอน/ก่อผนังปูน/ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำน รวมทั้งอำชีวศึกษำจังหวัด
เชียงรำยร่วมกับบริษัทสิงห์ คอเปอร์เรชั่น และผู้ประกอบกำรในจังหวัดเชียงรำยให้กำรสนับสนุนเรื่องอำหำร น้ำดื่ม และ
ยำสำมัญประจำบ้ำน นอกจำกนี้ศูนย์ซ่อมสร้ำงชุมชน (Fix it center) ออกให้บริกำรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่ำวด้วย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยอาจจะเป็นตัววิ่งตามทีวีช่องต่าง ๆ
2. ควรมีการตั้งหน่วยรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตามกาลังศรัทธาเป็นน้าใจของ
ชาวอาชีวศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและประธานมอบ สอ.เป็นเจ้าของเรื่องในการระดมเงินบริจาคและการประชาสัมพันธ์
/5.6 การแต่งตั้ง...

-105.6 การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) ขออนุญาตเพิ่มเรื่อง
การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ในระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อนาเสนอที่ประชุมทราบความคืบหน้าของการดาเนินการ ว่า
ตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งในสภาสถาบัน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ออกตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๑) และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหากรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเลือกจากบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๒๓ (๓) กรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบันและครูหรือคณาจารย์ประจา ตามมาตรา ๒๓ (๔) และกรรมการสภาสถาบัน ผู้ ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๓ (๕) ในคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีว ศึกษา สั ง กัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรตามมาตรา ๒๓ (๑) และ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๓ (๕) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้รับเลือก
เป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรตามมาตรา ๒๓ (๓) และได้ประกาศรายชื่อผู้เป็นกรรมการสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตรตามมาตรา ๒๓ (๔) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. 904/2556 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้ง
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
2. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเลือกจากบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสนอตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรือ
คณาจารย์ประจา ตามาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
4. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. 457/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
มติที่ประชุม รับทราบ
5.7 แผนการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจาเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นายบุญส่ง จาปาโพธิ์) ขออนุญาตเพิ่ม เรื่อง
แผนการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557
ดังนี้
- คณะที่ 1 ภาคกลาง ตรวจเยี่ยมทีส่ ถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
มี นายโกสินทร์ เกษทอง
เป็นประธานกรรมการ
นายชาญเวช บุญประเดิม
เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะที่ 2 ภาคใต้ ตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2557
มี นายจรูญ ชูลาภ
เป็นประธานกรรมการ
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
นายประชาคม จันทรชิต
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/- คณะที่ 3...

-11-

-

-

- คณะที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
มี นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
เป็นประธานกรรมการ
นายอกนิษฐ์ คลังแสง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
นางชไมพร ตุ้มพงษ์
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะที่ 4 ภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2557
มี นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
เป็นประธานกรรมการ
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
นางสุปรียา ลาเจียก
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะที่ 5 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557
มี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
เป็นประธานกรรมการ
นายวณิชย์ อ่วมศรี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
นางปัทมา วีระวานิช
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประธานกาหนดการประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11/๒๕๕7
ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน ๒๕57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 เรื่องที่จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อนาเสนอ คสช.
6.2.1 ให้ทุกสานัก/หน่วยงานใน สอศ. เร่งดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้ โดยมอบ สนผ.เป็นเจ้าของเรื่อง
(๑) การจัดทาแผนการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยให้คานึงถึงนโยบายของ คสช.ที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของประชาชน, การเร่ง
พัฒนาเศรษฐกิจ, และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เวลาคิดโครงการให้คิดเป็นโครงการที่จะให้เด็กและครูได้ประโยชน์สูงสุด
(๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และให้ติดตามผลการ
ดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมที่สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดสรรเงินไปให้สถานศึกษาว่าดาเนินการแล้วเสร็จ
เพียงใด โดยให้เสร็จทันภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
6.2.2 มอบฝ่ายกฎหมายของ สอศ. ตรวจสอบว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอศ.คราวหน้า
6.3 ชมรมวิชาชีพครูของ สอศ. ที่ สสอ.เป็นเจ้าของเรื่องดาเนินการ ขอให้ตรวจสอบว่ายังมีชมรม
วิชาชีพไหนที่ยังเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจากสถานศึกษาอยู่อีก ซึ่งต่อไปหากยังเบิกจ่ายเงินเช่นนี้
สอศ.จะไม่ให้จัดตั้งชมรมนั้น ๆ
6.4 สวพ.ได้นาตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยยกถังน้าดื่มซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่จากวิทยาลัย
การอาชีพพิมายมาแสดงไว้ที่หน้าประชุม 1 สอศ. ทั้งนี้ จะมอบให้สานัก/หน่วยงานไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

/6.5 ประธาน...

-126.5 ประธานมอบหมาย
6.5.1 การประชุมผู้บริหาร สอศ.ในคราวหน้าขอให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกัน
ปรับระบบงานของ สอศ. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.5.2 ในหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องกับ สอศ.ขอให้ผู้บริหารของ สอศ. ยึดเป็นสาคัญในการให้
ความร่วมมือเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมหรือการติดต่อประสานงานกับแขกผู้เกียรติที่ให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานต่าง ๆ กับ สอศ.
6.5.3 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สานักอานวยการ จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ
สอศ.ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
6.5.4 ให้ ผอ.ระดับสานัก/ศูนย์ใน สอศ. นาผลของการประชุมไปถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัด
ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยไม่ต้องรอรายงานการประชุมจากสานักอานวยการ
มติที่ประชุม ประธานมอบผู้เกี่ยวข้องนาผลการประชุมไปเร่งดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์สองใจ
นายณรงค์ธัช นาเมืองรักษ์
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์
นางสาวสุนีย์ ถิระโชติ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายชาญเวช บุญประเดิม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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