
 
รายงานการประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ครั้งท่ี 1/ ๒๕๖4 
เมื่อวันท่ี  30 พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
  1. นายอาคม สุชาติพงศ์      ศึกษาธิการจังหวัดสตูล      ประธาน  

 2. นายสุริยา หมาดทิ้ง   รองศึกษาธิการจังหวัดสตลู รองประธาน 
 3. นายอดุลย์  หลีมานัน   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

4. ว่าที่ ร.ต.หญงิ ฐิตาพร  แก้วเอียด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ    นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
6. นางสาวเดือน  โพธิรัตน์  นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
7. นางสาวสุดใส  บญุเสน   นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 

 8. นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
9. นายอาณัติ  มีบุญ   นิติกรช านาญการพิเศษ 
10. นางพิชญ์มาศ  ปะจ ู   นิติกรช านาญการ 
11.นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12.นางสาวนูรญีา  รงค์สมัคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13.นายชยวัฒน์  ภูขะโร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
14.นายอดินันท์  ย่าหล ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15.นางสาวมสัหลัน  สาเอียด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
16.นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
17.นางกนกพร  กันตวิชญ์วงศ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
18.นางพรพิศ   จันทรโชติ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
19.นายธีระยุทธ  ชาตรี   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
20.นายรอสลัน  นารอย ี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร  
21.นางสาวสุไวบ๊ะ  มาราสา  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ 
22.นายกุลทรัพย์  คชฤทธ์ิ  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
23.นายดลเหล๊าะ  ก้อเด็ม                     พนักงานขับรถยนต์ 
24.นางสาวชารีฟ๊ะ  อาด า  แม่บ้าน 
25.นางสาววรญัญาภรณ์  หลหีนุด        เจ้าหน้าที่ธุรการ 
26.นางสาวผกามาส  เบญจศีลสกลุ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
27.นางสาวรัตนประภา  ธรรมใจ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
28.นางสาวสายพิรุณ  ชูแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
29.นางสาวจริงใจ  สุวรรณมณ ี  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
30.นางอุษณีย์  ศรีรัตน์     เจ้าหน้าที่พสัดุ                  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
    ไม่มี 

 /เริ่มประชุมเวลา…   
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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอาคม สุชาติพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธาน กลา่วแนะน าตัวเอง  และขอให้ผูเ้ข้าร่วม 

ประชุมแนะน าตัวตามล าดับดังนี ้
  1. นายชยวัฒน์ ภูขะโร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  2. นางพรพิศ   จันทรโชต ิ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  3. นางสาววรัญญาภรณ์  หลีหนุด        เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  4. นางสาวสุดใส  บญุเสน   นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
  5. นางสาวสุไวบ๊ะ  มาราสา  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ 

6. นางกนกพร  กันตวิชญ์วงศ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นายรอสลัน  นารอย ี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
8. นายกุลทรัพย์  คชฤทธ์ิ   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
9. นางสาวชารีฟ๊ะ  อาด า   แม่บ้าน 
10. นางสาวจริงใจ  สุวรรณมณ ี  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
11. นางสาวรัตนประภา  ธรรมใจ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
12. นางสาวสายพริุณ  ชูแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
13. นางอุษณีย์  ศรีรัตน์    เจ้าหน้าที่พสัด ุ   
14. นางสาวผกามาส  เบญจศีลสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ 
15. นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16. นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
ทั้งนี้ ในส่วนชองผอ.กลุ่มทกุกลุม่ได้แนะน าตัวในการประชุมช่วงเช้า โดยมีรายช่ือ ดังต่อไปนี ้
 
1. นายสุริยา  หมาดทิง้   รองศึกษาธิการจังหวัดสตลู 
2. นายอาณั ติ  มีบุญ   นิติกรช านาญการพิเศษ  
     รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. นายอดุลย์  หลีมานัน              นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสอื ยุวกาชาด  
                                            และกิจการนกัเรียน 
4. นายธีระยุทธ  ชาตรี   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
     รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษา 
5. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
     แทน ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล 

/6. นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์... 
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6. นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                           รักษาการผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน 
7. นางสาวเดือน  โพธิรัตน์  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ   นักวิชาการเงินและบญัชี 
     รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     

    1.1 ประธานในที่ประชุม : เล่าประวัติส่วนตัว ลักษณะการท างานเป็นคนตรงไปตรงมา และ
พูดถึงในส่วนระบบโครงสร้าง ภารกิจ และการขับเคลื่อนส านักงานก็ขอให้หลักการรักษาต่อยอด และ
พัฒนาต่อไป  ขอบคุณรองศึกษาธิการ และรักษาการศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรทุกท่านที่เลี้ยงต้อนรับใน
การมารับต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล การเลือกจังหวัดสตูลเป็นความตั้งใจเดิม และพร้อมที่จะมา
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลต่อไป  

    1.2 ประธานในที่ประชุม : กล่าวขอบคุณข้าราชการและจ้างเหมาบริการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกท่านที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านศึกษาธิการเป็นอย่างดี 

           1.3 องค์ประกอบ  ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดในระยะเวลา 1 ปี 
 

1. หลักการและแนวทางการประเมิน 
1. ประเมินแบบองค์รวม ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 
2. ประเมินโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายจาก

หน่วยงานและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทกุภาคส่วน 

2. องค์ประกอบ  

 องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1  ด้านแผนงาน (30 คะแนน)   (กลุ่มนโยบายและแผนรบัผิดชอบทั้ง 3 ตัวช้ีวัด)  

  ตัวชี้วัดท่ี 1 การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนและแผนปฏิบตัิการเพือ่พัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 การน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

  ตัวชี้วัดท่ี 3 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผน  

 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านบริหารงาน (40 คะแนน) 

  ตัวชี้วดัท่ี 1 การก ากบั ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายวัตถุประสงค์ และ
ระเบียบ กฎหมาย    (กลุ่มบรหิารงานบุคคล/กลุ่มอ านวยการ) 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 การประสานงานกบัหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานอื่น ภาคเอกชนและประชาชน   
(ทุกกลุ่ม) 

/ตัวชี้วัดท่ี 3 การปฏิบัตงิาน... 
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  ตัวชี้วัดท่ี 3 การปฏิบัตงิานตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. อย่างมปีระสิทธิภาพ  

(ทุกกลุ่มตามค าสั่ง 19 ข้อ 8) 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 การปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการตรวจราชการ (กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล) 

 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และงบประมาณ (15 คะแนน)  (กลุ่มอ านวยการ/กลุม่
บรหิารงานบุคคล) 

  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 การมอบหมายงานและการพัฒนาข้าราชการและลกูจ้าง 

  ตัวชี้วัดท่ี 3  การสร้างขวัญก าลังใจให้กบัข้าราชการและลูกจ้าง 

 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (15 คะแนน) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกบั
นโยบายและบรบิทของจังหวัดและของกระทรวงศึกษาธิการ   (กลุม่นโยบายและแผน) 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 บรหิารทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย          
(กลุม่อ านวยการ) 

  ตัวชี้วัดท่ี 3 บูรณาการการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น  

ได้อย่างมีประสทิธิผล   (กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มอ านวยการ) 

3. เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินและระดับคุณภาพ 

 เกณฑ์การให้คะแนนแบง่เป็น 4 ระดับ คือ ระดับดมีาก ระดบัดี ระดับพอใช้ และระดบัปรับปรุง 

 (1) เกณฑ์การให้คะแนน 

องค์ประกอบ ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านแผนงาน จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 30) 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านบริหารงาน จ านวน 4 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 40) 

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านบริหารทรพัยากรบุคคล จ านวน 3 ตัวช้ีวัด  

                      (ร้อยละ 15) 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านบริหารทรพัยากรและงบประมาณ 

                      จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 15) 

ดีมาก (4) 

ดี (3) 

พอใช้ (2) 

ปรับปรงุ (1) 

ร้อยละ 90ข้ึนไป 

ร้อยละ 70 - 89 

ร้อยละ 50 - 69 

ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 

/(2) ระดับคุณภาพ… 
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(2) ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ปรับปรงุ (1) 

 

ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบรหิารจัดการ ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  
50 ทุกองค์ประกอบ 

พอใช้ (2) ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบรหิารจัดการ ได้คะแนนร้อยละ 50 -69 
ทุกองค์ประกอบ 

ดี (3) 

 

ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบรหิารจัดการ ได้คะแนนร้อยละ 70-89 
ทุกองค์ประกอบ 

ดีมาก (4) ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบรหิารจัดการ ได้คะแนนร้อยละ 90  

ข้ึนไปทุกองค์ประกอบ 

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่านโดยภาพรวม 

 น้ าหนักคะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป (คุณภาพระดับดีข้ึนไป) คะแนน 70 – 100 คะแนน 

5. ระยะเวลาการประเมิน 

 ให้คณะกรรมการประเมินท าการประเมินเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ให้ท าการประเมินเมื่อครบ 6 เดือน
แรก หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้ว แจ้งผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด      
และรองศึกษาธิการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ เพื่อพัฒนาและปรังปรุงตนเอง พร้อมรายงานให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทราบ ระยะที่ 2 ให้ท าการประเมิน เมื่อครบ 6 เดือนหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้ว 
หากผลการประเมนิไม่ผ่านหรืออยู่ในระดับปรบัปรุงทุกองค์ประกอบ ให้รายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
สั่งการต่อไป 

  ก าหนดการประเมินตนเองของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสตูล 

  ครั้งที่ ๑  เดือนมกราคม  ๒๕๖๔ 

  ครั้งที่ ๒  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

  ครั้งถัดไป  ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง 

       โดยให้กลุ่มอ านวยการจัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของแตล่ะกลุ่มงาน  และให้กลุ่ม
นโยบายและแผนเป็นผูอ้อกแบบฟอร์มการสรุปตัวช้ีวัด 

 

 
/ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และหลักการท างาน... 
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  วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และหลักการท างาน 
                 วิสัยทัศน์ บูรณาการการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทของจังหวัดเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  มุ่งขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในทุกหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม    
สร้างต้นแบบการจัดการศึกษาในภาวะวิถีความปกติใหม่ (New Normal) 

       กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑. การบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องเกือ้หนุนกัน 

ภายใต้บริบทของจังหวัด 

๒. พัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เปน็องค์กรต้นแบบการบรูณาการความร่วมมือและการ 

สร้างการมีส่วนร่วม 

๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดระบบการตรวจราชการให้มี 

การตอบสนองต่อผลการตรวจอย่างครบวงจร 

๔. การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ กศจ./ อกศจ. และอนุกรรมการทุกคณะ 

๕. การพัฒนาเครื่อข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและสถานศึกษา  

รองรับการจัดการศึกษา ตามวิถีความปกติใหม่ (New Normal) 

๖. การสร้างต้นแบบหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแบบวิถีความปกติใหม่    

(New Normal) 

    หลักการท างาน  คนส าราญ  งานส าเร็จ 

      รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล :  ตามที่ได้มอบหมายให้ไปประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด 
ในระดับประเทศได้มีการเปิดแผนปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด  โดยให้ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน    
ภาคส่วนแรกคือต ารวจ ต ารวจเน้นการจับกุม เพราะหน้าที่ของต ารวจคือปราบปราม เมื่อจับกุมแล้วก็จะเข้าสู่
กระบวนการของศาล ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา แต่มักจะแพ้เนื่องจากหลักฐานไม่มีคุณภาพพอ หลักฐานที่มีนั้นศาลไม่
อาจที่จะลงโทษได้ แต่การไม่ลงโทษนั้นก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขาบริสุทธ์โดยภาพของสังคม  แต่ในทางกฎหมาย    ไม่
สามารถท าได้ ผลที่ตามมาเนื่องจากเวลามีการจับกุม สิ่งแรกที่ศาลท าคืออายัดทรัพย์ไว้ก่อน แต่พอศาลอุทธรณ์ 
และศาลฎีกายกฟ้องไม่มีการลงโทษ ท าให้ผลของการอายัดถูกยกเลิกไปด้วย  กฎหมายจึงต้องมีการแก้ไขต่อไป 
สว่นการอายัดทรัพย์นั้นจะหาช่องทางอื่น  แม้ว่าเอาผิดเรื่องคดีไม่ได้แต่ในเรื่องของเงินที่ผิดสังเกตควรจะได้แล้วได้
เลย แม้คดียกฟ้องไปก็ไม่ต้องคืนแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องด าเนินการบนหลักของธรรมาภิบาล และนี้คือในส่วนของ
ต ารวจอัยการและศาล ถัดมาในส่วนของสาธารณสุขเน้นเรื่องของการบ าบัด   กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในส่วนของ
การป้องกันไม่ให้เกิด ปราบปรามให้หายไป บ าบัดคนที่เคยติดให้กลับมาสภาพเดิมแม้ว่าจะใช้เวลามากเวลาน้อย 
ส่วนของภาคการศึกษาเน้นการป้องกัน การป้องกันแบ่งเปน็ 3-20 ปี  ถ้าเป็นเด็กปฐมวัย เน้นทักษะสมอง  ซึ่งกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่  และแนวคิดของนางสาวมัสหลัน สาเอียด ก็เด่นชัดเรื่องของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  และในส่วนของระดับมัธยมศึกษาเน้นทักษะสังคมและอาชีพดูในภาพรวม  ระดับประถมศึกษาเน้นเรื่อง 

/ความรู้  คุณธรรม การรบัรู…้ 
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ความรู้  คุณธรรม การรับรู้ และท ายังไงก็ได้ให้เกิดการสอดแทรกในหลายๆวิชาและมีการรายงานผลเพื่อก่อให้เกิด
การสร้างความคุ้มกันต้ังแต่เล็ก  ค้นหา เฝ้าระวังและบริหารจัดการให้ได้  นั้นคือสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องท า
ตั้งแต่เด็ก ซึ่งเราต้องค้นหาเด็กที่มีปัญหาน้ีแล้ว ที่ตกหล่นออกไป และต้องรักษา พยายามให้โอกาสเด็ก เฝ้าระวัง
และบริหารจัดการในเรื่องนี้ แบบการมีส่วนร่วม และการขับเคลื่อนหลายๆวิธี เช่น ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลด าเนินการอยู่  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน พยายามเก็บและประสานงานให้เห็น โดยใช้กลไก กศจ. เช่น  น าเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุม กศจ. และเราก็
สามารถเก็บเป็นช้ินงานเราได้  และสามารถเก็บเป็นตัวช้ีวัดได้เช่นกัน  พยายามประสานให้เขามีโอกาสน าเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และต่อ กศจ. หรือเขาไปเจอเด็กที่ควรรับการช่วยเหลือ เราต้องมาส่งเสริม ถ้ามีทุนเราก็ช่วยใน
การหาทุนให้กับเด็ก หยิบจุดเด่นของเขามา เพื่อให้ กศจ . ช่วยหาแนวทางขับเคลื่อน   ส่วนมาตรการในปีนี้เน้น     
4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องท างานอย่างมีแผน ต้องด าเนินงานตามแผน ต้องท างานโดยมีข้อมูล  ต้องด าเนินงานให้มัน
รวดเร็ว  ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่เด็กออก ส าคัญมากในเรื่องนี้ เราเองต้องเฝ้าระวัง ซึ่งระดับประเทศให้ความส าคัญ
กับเรื่องนี้มาก  
 
ที่ประชุม :    รับทราบ 
      

วาระที่ 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี 

            

วาระที่ ๓.     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 
เรื่องด่วนของแต่ละกลุ่มงาน 

    กลุ่มอ านวยการ :  เรื่องการแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งที่ เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เช่น  
ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS, ระบบ ktb corporate online, ระบบ EGP,  ผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็ค  เป็นต้น 

   รองศึกษาธิการจังหวัด :   การด าเนินงาน เรื่อง  กศจ. มอบหมายกลุ่มอ านวยการรับผิดชอบการจัด
ประชุม  การประสานงาน การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนเรื่องการจัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุม มอบหมาย
กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยให้มีระยะห่างการประชุมระหว่าง อกศจ. กับ กศจ. อย่างน้อย 3-5 วัน 

    ศึกษาธิการจังหวัด :  การบันทึกเสนองานให้ใช้ตามความเหมาะสม  แต่ต้องผ่าน ผอ. กลุ่ม           
รองศึกษาธิการจังหวัด  และการลงช่ือจะต้องมีช่ือเต็ม และต าแหน่งด้วยเสมอ 

    กลุ่มอ านวยการ :  งานเลขาตอนนี้มอบหมายให้นางสาวจริงใจ สุวรรณจุณี ปฏิบัติหน้าที่  รวมถึ ง
ระบบงานสารบรรณ (งานรับหนังสือ) งานประชาสัมพันธ์  ส่วนเลขาในระบบ my office  มอบหมายให้  นาย
อดินันท์ ย่าหลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   และการผ่านแฟ้มที่เป็นเอกสารเน้นย้ าให้ ผอ. กลุ่ม รองศึกษาธิการ
ช่วยกลั่นกรองอย่างละเอียดก่อนน าเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

    ศึกษาธิการจังหวัด :  การขออนุญาตไปราชการของศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดใช้
สมุด ส่วนบุคลากรขอผ่านระบบ my office โดยให้มีสาระส าคัญ  คือ ผู้ขอและผู้อนุญาต  บัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการให้แยกเป็น ๓ เล่ม  คือ ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาศึกษาธิการจังหวัด  และบุคลากร    

/ศึกษาธิการจังหวัดสตูล :  … 
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ศึกษาธิการจังหวัดสตูล :  ให้จัดท าการเอกสารการรบัสง่มอบงานในหน้าที่ระหว่างรักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล และศึกษาธิการจังหวัดสตูล  พร้อมจัดท าค าสั่งมอบหมายงานของบุคลากร 
 

      มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
        
วาระที่ ๔.    เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี 
         

วาระที่ ๕    เรื่องอื่นๆ 
 

  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล   การเข้าคาราวะบุคลส าคัญของจังหวัด ควรเข้าพบใครบ้าง 
ที่ประชุม  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และท่านจรัส  สุวรรณมาลา  และไปเยี่ยมหน่วยงาน 
            ทางการศึกษาอื่น 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
  

 
                               (นางอุษณีย์ ศรีรัตน์) 
                      เจ้าหน้าที่พสัด ุ
                             ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
                    
                                                                              (นายอาคม สุชาติพงษ์)    
                          ศึกษาธิการจังหวัดสตลู 
    
 


