
 

รายงานการประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ครั้งท่ี 2/ ๒๕๖4 

วันอังคารท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 
ประชุมออนไลน์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  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  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 
7. นางสาวสุดใส  บญุเสน   นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 

 8. นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 9. นางสาวพิธพร  นิโกบ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

    ไม่มี 
 /เริ่มประชุมเวลา…   
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1 นายอาคม สุชาติพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ในการแข่งขัน To 

Be Number one ระดับภาคใต้ โรงแรมไดมอลด์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของผู้ที่ไป
ร่วมงานส่วนหนึ่ง ที่ติดเช้ือโควิท 19 จึงให้บุคลากรทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ ไปร่วมกิจกรรมในการ
แข่งขัน To Be Number one ระดับภาคใต้  และผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมหลังวันนั้น ให้พัก 14 วัน โดยครบก าหนด
วันที่ 16 เมษายน 2564 ส่วนนางสาวมัสหลัน  สาเอียด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ครบก าหนดวันที่ 17 
เมษายน 2564 และประธานในที่ประชุมได้ให้รายงานตัวทีละคน ดังนี ้

1. นายชยวัฒน์  ภูขะโร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวว่า สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงดี 

2. ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิตาพร  แก้วเอียด ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวว่า สุขภาพแข็งแรงดี 
3. นางสาวสายพิรุณ  ชูแก้ว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กล่าวว่า สุขภาพแข็งแรงดี ปวดหัวจากการนอน

ดึกเท่านั้น 
4. นายดลเหล๊าะ  ก้อเด็ม ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กล่าวว่า สุขภาพแข็งแรงดี 
5. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กล่าวว่า สุขภาพแข็งแรงดี 
นายอาคม สุชาติพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งว่า บุตลากรทางส านักงานได้

กักตัวครบ 14 วัน โดยให้ปฏิบัติงาน Work for home ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีมาตรการที่ดี         
เป็นสถานที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

และมีอีกกรณี ของนางพรพิศ   จันทรโชติ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ บันทึกขออนุญาต 
Work for home เนื่องจากบุคคลในครอบครัวมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงอนุญาตให้ Work for home โดยครบ
ก าหนดวันที่ 29 เมษายน 2564  

เรื่องท่ี 2 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิท 19 (ศบค) ไม่ล็อกดาว ไม่เคอร์ฟิว มาตรการร่วม คือ
มาตรการที่ใช้ร่วมกันทั่วประเทศ คืองดการจัดการเรียนการสอน ห้ามจัดกิจกรรมโดยรวมตัว 50 คนข้ึนไป งดจัด
งานเลี้ยงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นมาตรการภาพรวมทั่วประเทศ  

18 จังหวัดควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง ร้านอาหารให้เปิดถึง 23.00 น. นั่งกินในร้านถึง 21.00 น. ห้าม
จ าหน่ายสุราและนั่งดื่มในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่ถึง 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อ  ปิดตั้งแต่เวลา 
23.00 น. – 4.00 น. สนามกีฬา โรงยิม ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 
ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต สงขลา ตาก 
นครราชสีมา นนทบุรี ระยอง อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ที่ใกล้ตัวจังหวัดเรามากที่สุด คือจังหวัดสงขลา จังหวัด
สงขลาถือเป็นจังหวัดควบคุมสูงสุด ช่วงนี้ระดมก าลังตรวจคัดกรองทั้ง 18 จังหวัด อย่างเข้มงวด จึงขอให้บุคลากร
ของส านักงานถ้าไม่มีธุระจ าเป็น ห้ามไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

 
/พื้นที่สสี้ม มีทัง้หมด 59 จังหวัด… 
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พื้นที่สีส้ม มีทั้งหมด 59 จังหวัด รวมจังหวัดสตูล ร้านอาหารเปิดได้ถึง 23.00 น. นั่งทานในร้านได้ถึง 
23.00 น. ห้ามจ าหน่ายสุรา ดื่มในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 18 เมษายน 2564 มี
ผลสองสัปดาห์ จะไปครบวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งปิดหรือห้าม งดกิจกรรม
เพิ่มเติมได้ 

เรื่องท่ี 3 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้มีมาตรการประกาศ 6 ข้อ 

 3.1 ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนบท้ายค าสั่ง และปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนคิวบาร์โค้ดของไทยชนะ ก่อนเข้าส านักงาน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ เว้น
ระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง กรณีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการ         
ให้ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนคิวบาร์โค้ดของไทยชนะ และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

 3.2 ปฏิบัติงานที่พักอาศัย ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบ MY OFFICE และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานภายในเวลา 17.00 น. ของทุกวัน และให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อสามารถติดต่อประสานงานได้
ตลอดเวลา 

 3.3 บุคลากรที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน 
 3.4 กรณีถูกจัดให้อยู่กลุ่มความเสี่ยงสูง ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติตาม

มาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโควิท 19 อย่างเคร่งครัด ถ้ามั่นใจว่าป่วย ให้โทร 1669 ถ้าต้องการเตียงให้
โทร 1668  

 3.5 การจัดอบรมสัมมนาให้ เลื่อนออกไปก่อน เว้นแต่กรณีเร่งด่วนให้จัดประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรทางส านักงานช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบาย 

 3.6 การจัดสอบต่างๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือจะด าเนินการตามปฏิทินที่แจ้งการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ได้ลงนามประกาศเลื่อนการสอบของครู กรณีพิเศษ  

เรื่องท่ี 4  ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ 105/2564 ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 มีค าสั่งให้ 
 4.1 บุคลากรมาปฏิบัติงานตามรายช่ือแนบท้ายค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 4.2 ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมาย ตามค าสั่งมอบหมายงาน ที่ 394/2563 ลงวันที่ 30 

ธันวาคม 2563 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน 
 4.3 สแกนหนังสือราชการที่รับจากหน่วยงานภายนอกทุกฉบับ และส่งไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบงานสารบัญของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 4.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่พักอาศัยให้รายงานผลการปฏิบัติงานผ่าน My Office ไม่เกินเวลา 

17.00น. สั่ง ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 5  ร่างระเบียบการตรวจราชการ… 
 
 

 



                                                  -4- 
 
 
เรื่องท่ี 5  ร่างระเบียบการตรวจราชการ ปี 2564 ที่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยร่าง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจติดตามและประเมินผล และนิเทศน์การศึกษา จากการประชุม
ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และ
ได้มีข้อเสนอแนะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการประจ าจังหวัดนั้น ส านักงานเป็นหน่วยติดตาม
นโยบายและขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 33 
ก าหนดร่างให้มีอนุคณะกรรมการติดตาม การติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาระดับจังหวัดและประเมินผล 
ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ รองศึกษาธิการจังหวัดเป็นอนุกรรมการ เลขานุการ    
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 5.1 ก าหนดนโยบาบการประเมินผล นิเทศการศึกษาระดับจังหวัด 
 5.2 ก ากับติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาระดับจังหวัด 
 5.3 ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หากปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการในจังหวัด 
 5.4 ก ากับดูแล ติดตาม การประเมินผล และข้อเสนอแนะการบริหารงบประมาณ ของ          

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล นิเทศการศึกษาในจังหวัด 
 5.6 การพัฒนาระบบการศึกษา การประเมินผล 
 5.7 วิเคราะห์ วิจัย 
 5.8 ด าเนินการอื่นใด เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ตรวจราชการ ประเมินผล นิเทศการศึกษา     

ที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 คณะกรรมการต้องเป็นไปตามมาตรา 20 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการ

ประเมินผล ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา และมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบ โครงสร้าง 
เรื่องท่ี 6 ความเคลื่อนไหวของการตัดต าแหน่งของศึกษานิเทศที่มีอัตราว่าง และมีเงินอยู่ 248 อัตรา 

เกลี่ยไปเป็น 38 ค (2)ของแต่ละจังหวัด ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ว่าง 3 อัตรา และรอการสั่งการจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาต่อไป 
 
ที่ประชุม :    รับทราบ 
      

วาระที่ 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 ณ ห้องประชุม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ที่ประชุม :    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
            

วาระที่ ๓.     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

/เรื่องด่วนของแต่ละกลุ่มงาน… 
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เรื่องด่วนของแต่ละกลุ่มงาน 

    กลุ่มอ านวยการ :   นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้แจ้งใน     
ที่ประชุมไม่มีเรื่องเสนอในที่ประชุม 

    กลุ่มบุคคล : นายอาณัติ  มีบุญ ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม ว.10 มีผู้มา
สมัครเพียงหนึ่งท่าน เลื่อนจากต าแหน่งช านาญการเป็นช านาญการพิเศษ โดยผู้สมัตรช่ือคุณปรีดา มานะกล้า     
การด าเนินการข้ันต่อไปประกาศรายช่ือและแจ้งไปส านักงานเขตพื้นที่ทราบและด าเนินการต่อปามตัวช้ีวัด 

     
      มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
        
วาระที่ ๔.    เรื่องเพ่ือพิจารณา ประเด็นที่จะติดตามและพิจารณาสั่งการ 
 4.1 กลุ่มอ านวยการ 

  4.1.1 การจัดท าค าสั่งเวรและการปฏิบัติตามค าสั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท า
ค าสั่งเวร คือ นางสาวรัตนประภา  ธรรมใจ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และได้มีการจัดท าค าสั่งเวรเป็น
ประจ าทุกเดือน และเวียนให้บุคลากรส านักงานทราบ และให้ผูท้ี่อยู่เวรเซ็นช่ือให้เรียบร้อย ดูแลความเรียบร้อยของ
ส านักงาน และบ้านพัก 

  4.1.2 การลงนัดของศึกษาธิการจังหวัด เป็นความรับผิดชอบของ นางสาวจริงใจ  
สุวรรณมณี ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หากต้องการลงนัดให้เป็นไฟล์ PDF. ส่งไฟล์มาที่นางสาวจริงใจ 
สุวรรณมณี  

  4.1.3 แนวปฏิบัติในการเบิกเบี้ยประชุม กรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รอง
ศึกษาธิการ ได้ฝากให้นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  และนางสาวเดือน 
โพธิรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ช่วยดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเบิกเบี้ย
ประชุม กรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เอกสารที่ใช้เบิกค่าเบี้ยประชุมเหมือนเดิม และแนบรายช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุมและแคปภพหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมด้วย และได้สอบถามไปทางคลังจังหวัด ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการ
เบิกค่าเบี้ยประชุม โดยสามารถโอนเงินไปทางระบบได้และเก็บไว้เป็นหลักฐานการโอนเงินค่าเบี้ยประชุม  ส่วน
ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ไม่สามารถที่จะเบิกได้ กรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ที่ส านักงานเช่น 3-4 คน สามารถ
เบิกค่าอาหารและค่าอาหารว่างได้  

  4.1.4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่  19 เมษายน 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล            
ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 50.06 ในภาพรวมของงบทั้งหมด และคาดว่าวันที่ 30 เมษายน 2564 เบิก
งบประมาณ ร้อยละ 54.42 ตามเป้าของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งเป้า 31 มีนาคม 2564 ไว้ 
54.00 เปอร์เซ็นต์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลอยู่ในกลุ่มที่เบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มดี งบด าเนินงานเบิกใช้
งบประมาณ ร้อยละ 60.00 นายอดินันท์  ย่าหลี  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้แจ้ง
เพิ่ ม เติมเกี่ยวกับงบประมาณ งบประมาณที่ ส านักงานศึกษาธิการจังห วัดสตูล ได้รับจัดสรร จ านวน 
4,712.423.00  บาท  การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนงบด าเนินงานมีการใช้จ่ายที่อยู่ในแผนแล้ว 79 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนงบลงทุนไม่มี  งบอุดหนุน จ านวน 27 ,000.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 2,281,650.00 บาท การใช้จ่าย
งบประมาณ 34.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น 32.00 เปอร์เซ็นต์  

/ประธานในที่ประชุม… 
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 ประธานในทีป่ระชุม กล่าวว่า เริ่มตั้งแตเ่ดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564 ประชุม

ผู้อ านวยการกลุ่มเดือนละหนึง่ครัง้  ประชุมบุคลากรทั้งหมด สองเดือนตอ่หนึง่ครั้ง ฝากกลุ่มอ านวยการให้ท าปฏิทิน
ให้ด้วย   

4.2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
  4.1.1 การประชุมอนุพัฒนาการการศึกษา เรื่องขอเปิด 3 ขวบ กับขอจัดกศ.โดยตรอบ

ครัว นายชยวัฒน์ ภูขะโร แจ้งว่า การประชุมอนุคณะกรรมการพัฒนาการการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 จากเดิม
ก าหนดไว้วันที่ 22 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากเอกสารในการท าวาระยังไม่ครบถ้วน จึงเลื่อนเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 
29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom โดยมีวาระน าเข้าที่ประชุม 2 วาระ ดังนี้ 

   4.1.1 วาระที่ 1 การขออนุมัติเปิดห้องเรียนเด็ก 3 ขวบ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
คลองขุด โรงเรียนบ้านกาเนะ เอกสารที่ได้รับจากส านักงานเขตพื้นที่ยังขาดการเห็นชอบของคณะกรรมการ และได้
ท าหนังสือแจ้งไปขอหลักฐานเพิ่มเติม และให้ส านักงานเขตพื้นที่ส่งหนังสือ วันที่ 24 เมษายน 2564 

   4.1.2 วาระที่  2 การขออนุมัติจัดการศึกษาโดยครอบครัว เอกสารยังไม่
เรียบร้อย รอทางส านักงานเขตพื้นที่ส่งเอกสาร 

  4.1.2 มาตรการเกี่ยวกับโควิดของศบค.จังหวัดสตุล โดยมีค าสั่งล่าสุด ค าสั่ งที่ 
726/2564 ลงวันที ่17 เมษายน 2564 ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสตูล ข้อที ่2 มาตรการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ห้ามใช้อาคารของโรงเรียน ห้ามใช้สถาบันการศึกษา
จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือกาจัดกิจกรรมใดๆ  ถ้าการจัดกิจกรรมมีบุคคลรวมตัวกันไม่เกิน 50 คน  
ให้ขอรับอนุญาตจากนายอ าเภอ ถ้ารวมตัวกัน 51 คนข้ึนไป ต้องได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สตูล  และข้อที่ 5 มาตรการการเดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูล ให้โหลดแอฟหมอชนะ และการลงทะเบียนผ่าน      
คิวบาร์โค้ด ข้อที่ 3 เมื่อมาถึงที่พักในจังหวัดสตูล ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสอบสวนโรคและ
พิจารณากักตัว การจัดประชุม เน้นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  4.1.3 การลงเว็บไซค์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือทุกกลุ่มช่วย
ตรวจสอบเมนูต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน ระบบได้ให้ใช้ทุกคนในส านักงาน ผู้ใช้จะต้องเข้าไปใช้งานครั้งแรก
ก่อน ระบบถึงจะเข้าไปก าหนดเลือกใช้สิทธินั้นได้  และต้องเป็นไปตามITA ตามตัวช้ีวัด และดูตัวอย่างของเว็บไซค์
กาญจนบุรี เป็นตัวอย่าง  

4.3 กลุ่มนโยบายและแผน  
  4.3.1 การจัดท าตัวช้ีวัดการด าเนินงาน ปี 2564 ค ารับรองในการปฏิบัติราชการใน

ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกลุ่มแผนได้ส่งตัวแทนไปประชุมระดับภาค กลุ่ มวิเคราะห์และแผนเตรียมจัดท า
รายละเอียดตัวช้ีวัด และนัดประชุมผ่านระบบ Zoom อีกครั้ง และภาคแจ้งเพิ่มเติมจะมีรายงาน 9 เดือน 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวสัดต้องรายงานรอบ 9 เดือน เพิ่มเติม จากเดิมให้รายงานรอบ 12 เดือน  

  4.3.2 การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร  ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ช้ีแจงว่า เรื่องแผนสามารถเข้าประชุมอนุยุทธ์ได้แล้ว กศจ.ประชุมวันที่    
7 พฤษภาคม 2564 ส่วนการประชุมอนุยุทธ์น่าจะก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะน าเข้า 2 วาระในการ
ประชุม น าวาระเข้าอนุยุทธ์เพื่อพิจารณาก่อน 

/4.3.3  สถานการณ์ด าเนินการ… 
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  4.3.3  สถานการณ์ด าเนินการและการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบีติ

ปีงบประมาณ 2564 นายอดินันท์  ย่าหลี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รายงานว่า ในส่วน
ของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้ให้เจ้าของโครงการทุกโครงการ
รายงานผล การด าเนินโครงการมีอยู่บางโครงการยังไม่ด าเนินการ ได้แก่ 

   4.3.3.1 โครงการเสริมสร้างบุคลากรในส านักงาน OD 
   4.3.3.2  โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม  
   4.3.3.3  โครงการส่งเสริมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนในระดับ

จังหวัด 
   4.3.3.4  กิจกรรมวันสถาปนาวันกาชาดไทย 
   4.3.3.5  โครงการตรวจติดตามของพสน. 
   4.3.3.6  โครงการขับเคลื่อนสถาบันศึกษาในโรงเรียน 
   4.3.3.7  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา     

ยาเสพติด 
 4.4  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 4.4.1  การขับเคลื่อนโครงการ IFTE นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ  ได้รายงานว่า  โครงการ IFTE จะจัดประชุม 19 เมษายน 2564 ได้เลื่อนการประชุมเนื่องจากไม่เหมาะกับ
การประชุมออนไลน์ และได้ผสานวิทยากร แผนส ารองอาจจะประชุมออนไลน์ ถ้าสถานการณ์โควิทยังไม่คลี่คลาย 
  4.4.2  การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ได้รายงานว่า โครงการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาพอเพียง ได้จัดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี 2 กิจกรรม  ได้แก่ 
    4.4.2.1 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัด
กิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ความรู้ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 80 คน มราโรงเรียนดารุลมาเรฟ 
    4.4.2.2 กิจกรรมการออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งมา 
จ านวน 6 โรงเรียน โดยออกประเมินตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2564  จากการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินระดับจังหวัด 5 โรงเรียน และได้รายงานผลและสรุปผลส่งเอกสารไปยังภาคเรียบร้อยแล้ว 
  4.4.3 การขับเคลื่อนปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2564  
    4.4.3.1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ได่ด าเนินการไป
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เมื่อประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  
    4.4.3.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะสมอง จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2564  
    4.4.3.3 กิจกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ จะจัดในเดือน
กรกฎาคม 2564 โดยดูจากสถานการณ์ 
    4.4.3.4 กิจกรรมการนิเทศและสรุปผลโครงการ ได้จัดกิจกรรมไปแล้วเดือน
มกราคม 2564 ทั้งหมด 14 โรงเรียน จาก 7 อ าเภอ  
 
 

/4.4.4 การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม… 
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  4.4.4 การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ได้รายงานว่า ได้อย฿ในข้ันตอนแต่งตั้ง
กรรมการขับเคลื่อนชุดใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 จะมีการประชุมยกร่าง
อนุกรรมการศึกษา โดยประชุมแบบออนไลน์ เวลา 10.00น. – 12.00 น. ส าหรับกิจกรรมโรงเรียนน าร่อง       
ในเดือนนี้ ช่วงนี้ปิดเทอม ก าลังมีการจัดท ารายงานเสนอในที่ประชุมขับเคลื่อนครั้งต่อไป เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 
2564 นี้ โดยให้สิทธิโรงเรียนน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ค.ศ.4ค.ศ.5 จะมีผลงานทางวิชาการด้วย    
ครูจะต้องท าแผนพัฒนาตนเองปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นั้น ได้มีการทดสอบ
ระบบไปวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียบร้อย ส่วนในเรื่องของค าสั่งคณะท างานได้เสนอผ่านรองศึกษาธิการ  
  VTR ในปี2564 ให้จัดท าใหม่ 1 ชุด เนื่องจากมีศึกษาธิการจังหวัดสตูลคนใหม่ รองศึกษาธิการ 
และโรงเรียนเข้ามาใหม่ 4 โรงเรียน 
  โรงเรียนท้องถ่ินมีความประสงค์จะเข้าร่วม ตามมตราที่ 27 ทางกลุ่มนิเทศ ยังไม่ได้ผสาน
โรงเรียนท้องถ่ิน เนื่องจากขาดความพร้อมของครู นักเรียน และผู้ปกครอง รองศึกษาธิการ ได้กล่าวว่าควรท านังสือ
เชิญโรงเรียนท้องถ่ินให้เข้าร่วม 
 4.5 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
  4.5.1 เรื่องการรายงานโครงการสร้างเสริม เป็นโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพลเมืองดี ได้จัดที่โรงเรียน มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 350 คน ได้ยืมเงินออกมาแล้ว ก าลังด าเนินการส่งใช้เงินยืม 
  4.5.2 พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พสน. ได้มีการตั้งเป้าหมายออกทุก
เดือน ถ้าโควิด คลี่คลาย เปิดเทอมจะเริ่มด าเนินการ 
 4.6 กลุ่มบุคคล  
  4.6.1 การสอบ ว.10 ประกาศรายช่ือวันที่ 221 เมษายน 2564 ส่งส่งหนังสือไปส านักงานเขต
พื้นที่ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2564  
  4.6.2 สอบต่างๆ ของสพฐ. ให้เลื่อนชะลอการสอบในสถานการณ์โควิท  
  4.6.3 การประชุมอกศจ.  
   - การเลื่อนข้ันเงินเดือน ยังไม่เสร็จ รอข้อมูลจากส านักงานเขตพื้นที่ 
   - การทบทวนมติกศจ.เดิมทั้งหมด  
   - งานวินัยและนิติการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ครูโรงเรียนควนโดน 
  4.6.4 การประชุมอกศจ. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
  4.6.5 งานคุรุสภา เป็นเรื่องของรางวัล จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย
รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลมนุษย์อัธยาศัยดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และจะต้องส่งไปส านักงานเลขา
คุรุสภาภายใน 30 มิถุนายน 2564  ส่วนเรื่องใบอนุญาตก็ไม่มีปัญหา คุณครูสามารถขอใบอนุญาตผ่านระบบ
ออนไลน์  
 4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องแจ้งกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 25 เมษายน 2564 ได้ยกเลิก และขอ
ความร่วมมือบุคลากรในส านักงานกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน  
 4.8 การสั่งการในภาพรวม ท่านศึกษาธิการมีค าสั่งแต่งตั้งกลางเดือนพฤศจิกายน  
  

/วาระที่ ๕    เรื่องอื่น… 
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วาระที่ ๕    เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ให้บุคลากรช่วยกันดูแล การปฏิบัติงานออนไลน์ WORK FOR HOME ให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ My OFFICE  
 

เลิกประชุมเวลา  16.3๐ น. 
  

 

 

 

 
                               (นางอุษณีย์ ศรีรัตน์) 
                      เจ้าหน้าที่พสัด ุ
                             ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
                    
                                                                              (นายอาคม สุชาติพงษ์)    
                          ศึกษาธิการจังหวัดสตลู 
    
 


