สรุปเนื้อหาการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59 เวลา 09.30-12.00 น.
กล่าวเปิดประชุม โดย รมว.มหาดไทย (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ทาไมจึงใช้ ม.44
1.ใช้ ม.44 เด็กได้อะไร มี 3 ประเด็น เด็กมีโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เด็กมี
คุณภาพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2.การพัฒนาครู 3.ประกันคุณภาพ ประเมิน การทดสอบต่างๆ 4.การ
วิจัย 5.การใช้ ICT ในการศึกษา
มีโครงการแล้ว
-มีการใช้การบริหารจัดการก่อน เพราะ มีเด็กออกจากระบบ ครูไม่ครบชั้น อุดมศึกษาไม่ดูนโยบายของ
ประเทศ
-มีปัญหาในการกากับติดตาม
- ครูเกิน 12000 โรงเรียน ครูขาด 6500 โรงเรียน มีปัญหาในการเกลี่ยอัตรา
-โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ากว่า นักเรียน 120 คน ขาดครู / โรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป 120++++++ มีครูเกิน
ประมาณ 90,000 คน
-ครูที่เกินนั้น ไม่ตรงสาขาเลย
-ขาดการบูรณาการในภูมิภาค จาก 5 แท่ง ในกระทรวงฯ ไม่นับหน่วยงานอื่นๆ เช่น พม. วัฒนธรรม ฯลฯ จึง
มีการปรับโครงสร้างใหม่ในนาม กศจ.
2.ปัญหาการกากับ ติดตามและประเมินผล เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาฯสพฐ. คนเดียว กากับเขตฯ 225
เขต / อาชีวะฯ อุดมฯ ก็เหมือนกัน โครงสร้างใหม่จะน้อยลง
3.การบริหารงานบุคคล ขาดเอกภาพ ยุบ อก.ค.ศ. ยุบ กพท. เป็น กศจ.
กศจ.
มี 3 หมวดหน้าที่
1.การจัดการศึกษา โอนอานาจขององค์คณะที่ยุบไป มาเป็น กศจ. เช่น แต่งตั้ง ยุบ รวม ฯลฯ ทั้งอานาจของ
กพท.และอก.ค.ศ. (ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของ กพท.) รวมทั้งงบประมาณ
ตัวช่วย ผูว้ ่าฯ มี 1. ศธ. 2.ศธ.ภาคฯ (รองประธานกศจ.) 3.ศธ.จังหวัด (เขต 1) ส่วนผอ.เขตฯเป็นเหมือน
Operators เช่น มีการขับไล่ผอ.โรงเรียนฯ ผอ.เขตฯมีหน้าที่ในส่วนนั้น เป็นต้น
2.การบริหารงานบุคคล โอนอานาจจาก อก.ค.ศ. เขตฯ เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง ที่ต่ากว่า ผอ.เขตฯลงมา
ส่วนตาแหน่งที่สูงกว่าผอ.เขตฯเป็นหน้าที่ของส่วนกลาง / ความดีความชอบ ขวัญกาลังใจ ฯลฯ (เฉพาะ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น อนุบาล-ประถม-มัธยม) ส่วนการศึกษาระดับอื่นๆ มีคณะกรรมการอยู่แล้ว
นอกจากนี้ ยัง มี กคศ. ใหญ่อยู่ส่วนกลาง คอยกากับ
-สามารถตั้งอนุกรรมการฯได้ (มีได้ในแต่ละด้าน เช่น อนุฯด้านการบรรจุแต่งตั้ง,การลงโทษทางวินัย , วิทย
ฐานะ ฯลฯ)
-ผอ.เขตฯ เสนอได้
-ศธ.จังหวัด เกลี่ย ครูภายในจังหวัด/ศธ.ภาค เกลี่ยครูระหว่างจังหวัด
3.อื่นๆ

การสรรหากรรมการ กศจ. ( 7 ตาแหน่ง)
*3 เดือนแรก คณะกรรมการที่ต้องสรรหา 7 ตาแหน่ง –มีบัญชีรายชื่อแล้ว ให้ผู้ว่าฯเลือก 2 คน จาก 4
คน(ผู้แทนภาคประชาชน) ส่งชื่อภายในวันศุกร์นี้ กลุ่มที่ 2 ครูในพื้นที่ ที่มีผลงานต้องสอนไม่ต่ากว่า
10 ปี กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน (สาขากฎหมาย/บริหารบุคคล/อื่นๆ) ทั้งหมดให้ผู้ว่าเป็นคนสรรหา
--- ในแต่ละกลุ่ม แต่ละจังหวัดไม่ควรซ้ากัน หากซ้าจะพิจารณาเป็นรายๆ
*กลางเดือนเมษายน นี้ กศจ.จะดาเนินการไปตามวิธีการที่ ศธ.กาหนด เพื่อคัดสรร 7 คน
1.ผู้แทนภาคประชาชน ( 2 คน) มีคุณสมบัติ .......มีภูมิลาเนาในจังหวัด/ ไม่เป็นข้าราชการ/ไม่เป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2.ครู (2 คน) ต้องเป็นครูผู้สอน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
3.ผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน) เหมือนข้อ 1
เรื่องเร่งด่วนที่สุด
1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู การบรรจุครู การโยกย้ายครู การสอบครูผู้ช่วย เป็นหน้าที่ ของ อ.
ก.ศ.จ. ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลพร้อมแล้ว รออนุมัติจาก กศจ.
2.การคืนครูสู่ห้องเรียน ตรงสาขา ขาด เกลี่ยครู – ภาษาอังกฤษ อ่านออกเขียนได้
การประชาสัมพันธ์
มี 10 เรื่อง ที่ไม่จริง เช่น การโอนไปท้องถิ่น ตัดวิทยฐานะ ฯลฯ
ส่วนเรื่องจริง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ถูกประเมินโดยผอ.เขต ๆ ถูกประเมินโดย ศธ.จังหวัด ๆ ถูก
ประเมินโดยศธ.ภาค
3 เดือนแรกเท่านั้นที่ 7 คน นี้จะทางาน หลังจากนั้น จะเป็นชุดใหม่(อาจเป็นชุดเก่านี้ก็ได้)
ผู้แทนภาคประชาชน (2 คน) ศธ.มีให้เลือกจังหวัดละ 4 คน
ผู้ทรงฯมีให้ ผู้ว่าฯ เลือก 3 คน จาก 435 คน
ครู 2 คน สพฐ. จะส่งให้
ทั้ง 7 คน มีภารกิจ ที่สาคัญเร่งด่วนตอนนี้คือ การบรรจุแต่งตั้งครูที่ขึ้นบัญชีและจะหมดอายุเดือน
พ.ค. นี้
1.ผู้ว่าฯ ยโสธร ถาม –คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษาใช่หรือไม่ ,
คณะอนุกรรมการฯต่างๆ ในแต่ละด้าน ควรมีในระดับ (Area ) อาเภอ
-รมว.ศธ. จะดูให้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนในระดับอาเภอนั้นให้เป็นแนวการบริหารจัดการเท่านั้น ไม่จัดเป็น
บริหารบุคคล เพราะจะย้อนหลังไปเป็นแบบเก่า
2.ผู้ว่าฯ นนทบุรี ...เสนอแนะ/สังเกต...... การจัดระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรมีแนวปฏิบัติ ระเบียบ ต่างๆที่เชื่อมโยงกัน / ควรมีการจัดทาตัวชี้วัด ในการประเมินผล
เพิ่มเติม
-รมว.ศธ. การจัดการศึกษา ของ อปท. ของนนทบุรี สามารถเชื่อมโยงได้เลย ส่วนข้อที่ว่า กศจ.ยังไม่มี
นั้น อย่าเพิ่งทา ส่วนเรื่องตัวชี้วัดนั้น กาลังทาอยู่ แต่ก็ให้เพิ่มเติมได้
3.ผู้ว่าฯมหาสารคาม .... สอบถาม จานวนในองค์ประชุม 22 คน ลบ 7 คน ใช่หรือไม่ .....
อนุกรรมการ กศจ. ต่างๆนั้นตั้งเมื่อไหร่ การย้ายจะทันเมษฯ หรือไม่

-รมว.ศธ. ....องค์ประชุมต้องมา 12 คน ก่อนจึงจะประชุมได้ อนุกรรมการ กศจ. ผู้ทรงฯ ยังไม่จาเป็น
ตอนนี้ การย้ายให้ยกประโยชน์ไป แต่ กศจ. สามารถแย้งพิจารณาได้ หากมีการร้องเรียน บางเรื่อง
อาจสามารถชลอได้ หากไม่ทัน และไม่เสียหาย ดังนั้นให้เป็นไปตาม อกคศ. กลั่นกรอง แล้ว
4.ผู้ว่าฯ ภูเก็ต .....การจัดการศึกษาของภูเก็ตทาแนวประชารัฐมานานแล้ว ... ถาม.... การประกาศ
เกณฑ์เข้าเรียนของนักเรียน นั้นใช่ฉบับเดียวกับปี 2558 ใช่หรือไม่
รมว.ศธ. ให้ประกาศใหม่ แต่ใช้บัญชีเดิม
5.ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา... ศธ. ควรเป็นตัวช่วย
(Back up) ให้กศจ. ในกรณีมีการฟ้องร้อง
-ศธ. จะมีคู่มือการบริหารงานบุคคลให้เมื่อวันศุกร์ มีการปรับปรุงเล็กน้อย ในช่วงแรก สพท./ศธ.
จังหวัด ควรช่วยดูแลข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงานบุคคล ให้ กศจ. เป็นอันดับแรก – กฎ กติกา
มารยาท ฯลฯ จะมีคนของศธ. อยู่แล้ว เช่น กคศ. ปัจจุบัน
6.ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ... ถาม ข้อ 8 คาสั่งให้มีอนุกรรมการฯการบริหารงานบุคคล จะตั้งให้เป็นครั้ง
คราวหรือเป็นวาระ?
-ศธ. ให้เป็นครั้งคราว ในระยะแรก หรืออาจจะเป็นวาระก็ได้ ในระยต่อไป
7.ผู้ว่าฯ ยะลา ถาม... กรณีบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ส่งให้ นั้น ไม่มีผู้เหมาะสม กศจ.จะเสนอชื่อ
ให้ใหม่ได้หรือไม่ / การแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ซ้ากันได้หรือไม่ (คนๆเดียวกัน)
-รมว.ศธ. ให้ใช้รายชื่อจาก 4 คน ยกเว้นว่า คนๆนั้นอาจไม่อยู่ไปตปท.(ให้ดูเป็นรายๆไป) /
อนุกรรมการ อาจซ้ากัน
8.ผู้ว่า อุดรธานี... จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ทรงฯไม่ซ้ากันกับจังหวัดอื่นๆ เกิน 2 จังหวัด
-รมว.ศธ. ให้โทรสอบถามก่อน ไม่ต้องกังวล ในช่วง 3 เดือนแรกนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หลังจาก
นี้ โดยให้ผู้ว่าฯเสนอชื่อเลย ส่วนบัญชีรายชื่อบรรจุครูฯนั้น ให้ใช้ที่ อกคศ.เสนอมา เลย เพราะครูจะ
เสียสิทธิ์ หมดอายุบัญชีก่อน
9.ผู้ว่าฯ น่าน ...... อยากให้ผู้ทรงฯและภาคประชาชน ให้ผู้ว่าฯเป็นคนเสนอเอง
-รมว.ศธ. 3 เดือนแรกนี้ให้เลือกจาก ศธ.ก่อน หลังจากนั้นค่อยเสนอมาใหม่
10.ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ...ถามแนวปฏิบัติ ... บัญชีครูฯของเชียงใหม่ จะหมดเมษฯ นี้ โดยจะเรียก 18
เมษา(หมดอายุ 28 เมษฯ) นี้จะทาไง
-รมว.ศธ. ให้รีบส่งรายชื่อ ครู ให้ทัน วันอังคาร (ไม่เกินพรุ่งนี้)
-การคัดสรร 7 คน ของ ศธ. มีความจาเป็นช่วง 3 เดือนแรก เพราะมีเรื่องเร่งด่วน เช่น การบรรจุฯครู
ที่จะหมดบัญชีสอบ หลังจากนั้นจะใช้ชุดใหม่
รมว.มหาดไทย –พ.อ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ... ชี้แจงเรื่องการนานโยบายต่างๆในการบริหารจัด
การศึกษา มีกรอบอยู่แล้ว ให้ดาเนินการไปตามนั้น ผู้ว่าฯในนามประธาน กศจ. ต้องมีการกากับให้
ดาเนินการไปตามกรอบนี้
-------------

