
 

รายงานการประชุม รอง ศธจ.สตูล/ผอ.กลุม่/หน่วย 
ครั้งที่ 2/ 2564 

เมื่อวันที่  15  เมษายน  2564  เวลา ๒๐.๓๐ น. 
(ประชุมออนไลน์) 

------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

  1. นายอาคม  สุชาติพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล        ประธาน  

2. นายสุริยา  หมาดท้ิง  รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
๓. นายอาณัติ  มีบุญ  นิติกรช านาญการพิเศษ  
    รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. นายอดุลย์  หลีมานัน             นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
                                          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
                                          และกิจการนักเรียน 
๕. นายชยวัฒน์ ภูขะโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
๖. นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๗. นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                          รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๘. นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๙. นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
    รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ         เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

  ไม่มี    

เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น.  

ประธาน :การแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมได้ดูกันล่วงหน้าถือว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญ ต้องขอขอบคุณท่านรองและก็กลุ่มอ านวยการ ที่ได้ท าระเบียบวาระประชุม แล้วก็ท ารายละเอียด          
การประชุมออนไลน์ผู้บริหารผู้อ านวยการกลุ่มของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลครั้งนี้  ขอเปิดประชุม 

/วาระท่ี… 
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วาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ผลการประชุมผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักต่างๆ 
ผู้ตรวจราชการ เลขาธิการ กช. เลขาธิการ กศน. เลขาธิการ กคศ. และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่       
7 เมษายน  2564 เวลา 08.30 น.  เป็นการประชุมออนไลน์เช่นกัน สาระส าคัญท่ีจะน ามาแจ้ง ให้ทราบดังนี้ 

         1. เรื่องระบบค่าเช่าบ้านที่ เกิดความผิดพลาดในการส ารวจระบบเนื่องจากระบบล่ม ซึ่งข้อกังวลที่ว่า
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลยังไม่ได้กรอกข้อมูลนั้น แต่ความจริงได้ด าเนินการไปแล้ว จึงขอให้ด าเนินการใหม่ 

         2. การโอนเงินประจ าอัตราของต าแหน่งศึกษานิเทศก์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งประเภท 38 ค (2) สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือที่จะให้มีบุคลากรประเภท 38 ค (2) เพ่ิมขึ้น  ข้อมูลของจังหวัดสตูลมีต าแหน่ง 
ศน. ว่างที่มีเงินอยู่ 3 อัตรา แต่ในการตัดโอนหรือเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังลักษณะนี้ก็จะต้องได้รับการสั่งการจาก
ส่วนกลางที่ชัดเจน    โดยนโยบายที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการที่จะเพ่ิมอัตราก าลังต าแหน่ง
ประเภท 38 ค (2)  ในกลุ่มต่างๆ หรือในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่างๆ ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น แต่การขอ
อัตราก าลังเพ่ิมนั้นมีความยุ่งยากล าบากพอสมควร เพราะฉะนั้น แนวคิดที่จะน าอัตราว่างมีเงินเดือนของต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์เพ่ือที่จะมาเปลี่ยนเป็นต าแหน่งประเภท 38 ค (2) ในแต่จังหวัด นโยบายคือ ต าแหน่งของจังหวัดได 
ก็ใช้ในจังหวัดนั้น แต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการเตรียมการที่จะแจ้งหนังสือราชการให้แต่ละจังหวัดด าเนินการต่อไป 

3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สป. ได้ก าหนดเป้าหมายการ
ใช้จ่ายภาพรวมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 54  รายจ่ายงบลงทุนร้อยละ 45 และรายจ่าย
ประจ าร้อยละ 57 แต่ว่าภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 54 ส านักอ านวยการก็จะด าเนินการติดตามการใช้จ่ายต่อไป ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มอ านวยการ  

         4. เรื่องการจัดสอบต่างๆ  ที่เกี่ยวกับของสพฐ. ซึ่งหนังสือก็รับทางสื่อโซเชียลมีเดีย ตามหนังสือที่ สพฐ.  
ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว1913  ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 เรื่องชะลอการด าเนินการสรรหาบุคลากรสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564  เรียนศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด อ้างถึงหนังสือ       
3 ฉบับ คือ ว723 ว1190 และ ว1848  ที่เกี่ยวกับการจัดสอบต่างๆ ความว่า ตามหนังสื่อที่ อ้างถึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรน่า 2019 และมีผู้ติดเชื้อในประเทศเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการแพร่ระบาดหลายๆพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ดังนั้นเพ่ือป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้ อไวรัส ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงชะลอการด าเนินการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ของการคัดเลือกต าแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจ าเป็น 
หรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) รวมทั้งชะลอการ
ด าเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 

/สังกัด สพฐ… 
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สังกัด สพฐ. ปี 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ก าหนดการสรรหาบุคลากรสังกัด สพฐ.   
ปี  2564 จะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ             
กลุ่มบริหารงานบุคคล ก็ถือว่าวันที่ 24 เมษายน ที่จะมีการสอบ แล้วก็ประเมินประวัติและผลงานก็คงจะต้องเลื่อน
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด  

ที่ประชุม :    รับทราบ 

วาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  รายงานการประชุม รอง ศธจ.สตูล/ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2564 
  ณ ห้องประชุมสโตยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 

ที่ประชุม :    รับรอง 

วาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 

 3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญคือ กระทรวงศึกษาธิการขอยกเลิกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8  เมษายน 2564 เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แล้วก็ก าหนดมาตรการขึ้นมาใหม่  ตามฉบับลงวันที่  13 เมษายน  2564                

คือ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019 รวมทั้งการจัดลดเวลา และวันท างานของบุคลากรในสังกัด และในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ

ทุกจังหวัด ดังนี้ 

ข้อ 1. ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้
บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการ
ปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงาน
จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ ที่ท างานในแต่ละวันท าการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด  โดยให้
ค านึงถึงบุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการแก่ประชาชนเป็นส าคัญ 

 ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการก าหนดวิธีการที่ชัดเจน
และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ ที่ส านักงาน 

/ข้อ 3… 
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 ข้อ 3 ให้หน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม และ
การสัมมนาต่างๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อ 4 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้งดการจัดการเรียนการสอน และให้งดการจัดกิจกรรม
ใดๆที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ยกเว้นเฉพาะโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หากจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด
มาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น สูงสุด และให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 

 ข้อ 5 กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา
ก าหนดมาตรการ ป้องกัน เข้มข้นสูงสุดในการด าเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยควรรับสมัคร
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ หากจ าเป็นต้องมีการสอบสัมภาษณ์ จะด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันเข้มข้น สูงสุด และและให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดโดย
เคร่งครัด 

 ข้อ 6 ให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่ท างานให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่าง
การสนทนาไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ทั้งนี้ข้าราชการและบุคลากรทุกราย ต้องหลีกเลี่ยงการเข้ารวมกิจกรรม หรือ
เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการ จะต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา  ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2564   สั่ง ณ วันที่  13  เมษายน  2564    

มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.2 งานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มระหว่างวันที่  16 - 30 เมษายน  2564  (การจัดประชุม อบรม 
สัมมนาต่างๆ และการสอบ) 

ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : ระเบียบวาระ 3.2 งานตามภารกิจระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการจัดประชุม อบรม สัมมนา เรื่องของการสอบต่างๆ อยากทราบว่างานของแต่ละกลุ่มมีงาน
อะไรบ้าง  

ผ.อ. กลุ่มบริหารงานบุคคล : ประชุมกลั่นกรองคะแนนขอย้ายผู้บริหารต่อเนื่องของโรงเรียนอนุบาล     
ท่าแพ ประชุมอกศจ. และ กศจ.  

ผ.อ. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน : โครงการสร้างเสริมพลเมืองดี   ได้ด าเนินการจัดไป
เรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้นโครงการในรอบแรก และจะมีรอบสองอีก ซึ่งจะต้องรอการจัดสรรงบประมาณมาเพ่ิมก่อน 

 

/ผ.อ.กลุ่มนิเทศ… 
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ผ.อ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  :  กลุ่มนิเทศฯ มี 3 กิจกรรม คือ  1.โครงการ IFTE วันที่     
19-20 เมษายน 64  2. ประชุมสรุปการตรวจราชการรอบที่ 1 จัดโดยกลุ่มตรวจราชการส านักปลัดกระทรวง
ศึกษธิการ วันที่ 19-20 เมษายน 64  3. การประชุมคณะท างานยกร่างอนุกรรมการพ้ืนที่นวัตกรรม คาดว่าจะจัด
ภายในเดือนเมษายน 2564 

ผ.อ. กลุ่มนโยบายและแผน : กลุ่มนโยบายและแผนมี 2 กิจกรรม คือ 1. ระหว่างวันที่  25 เมษายน – 
12  พฤษภาคม  2564 กิจกรรมครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยน านักเรียนที่ได้รับรางวัล
ของปีที่ผ่านมาไปศึกษาดูงานพระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร กิจกรรมนี้ท าร่วมกับ ศอ.บต.                        
2. จัดประชุมชี้แจงค ารับรองการปฏิบัติราชการ เดิมก าหนดไว้ในอาทิตย์หน้า  

ผ.อ. กลุ่มพัฒนาการศึกษา : กลุ่มพัฒนาการศึกษามี  2 กิจกรรม 1. ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน มทศ. 
จะประชุมในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 64 2. ประชุมอนุพัฒนาการศึกษาฯ ในวันพฤหัสบดี วันที่ 22 เมษายน 64 
มีวาระส าคัญที่ต้องประชุม เรื่องขอเปิดห้องเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ และโรงเรียนคลองขุด และขอเปิด  
บ้านเรียน 5 บ้านเรียน 

ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : การจัดประชุม กศจ. สตูล ซึ่งได้ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 64 
บันทึกขอจัดประชุมแล้วแต่แฟ้มยังไม่เสนอประธานกรรมการ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่  

  ผ.อ. หน่วยตรวจสอบภายใน : ไม่มี 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 

วาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ

กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 13 เมษายน 2564 ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่
ได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดดังกล่าวจึงก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติ    
แล้วนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงก าหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรน่า  2019 โดยให้บุคลากรของหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการดังแนบ 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ประกาศเกี่ยวข้องกับส านักงานเพียงอย่างเดียวหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน
ด้วย 

/ผ.อ.กลุ่มอ านวยการ… 
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ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : ประกาศนี้เกี่ยวข้องกับส านักงาน เกี่ยวข้องกับการปรับลดเวลาท างาน และเวลา
ขณะปฏิบัติงานที่ส านักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ถ้าเก่ียวข้องกับส านักงานอย่างเดียว ออกเป็นค าสั่งได้ไหม 

รองศึกษาธิการ : โดยส่วนตัว ปกติถ้าเป็นการระบุคน ถ้าคนของเราทั้งหมดก็ใช้ค าสั่งได้เลย แต่ส่วนที่เป็น
ประกาศใช้กรณีที่อยู่นอกเหนือของการบังคับบัญชา ก็เลยเลี่ยงไปใช้ประกาศ แต่ถ้ากรณีที่เกี่ยวกับเรื่ องทั่วๆไป 
ประกาศก็ควรจะใช้ประกาศ ถ้าเป็นค าสั่งก็จะเป็นทางการ มีความเข้มงวดมากข้ึน ส าหรับผมเองมีประเด็นคนที่มา
จากพ้ืนที่เสี่ยง แต่เดิมนั้นสีแดงเฉพาะ 4-5 จังหวัด แต่ตอนนี้แดงทั่ว และอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ใช่เฉพาะมาจากพ้ืนที่
เสี่ยงที่กล่าวข้างต้นนั้น แต่มาจากกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงสูง เสี่ยงต่ า ก็เลยมองว่า ในประกาศหรือในค าสั่งนั้น เราจะมีการ
กล่าวถึงด้วยกรณีคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาไม่ควรจะอยู่ใน 10% ที่มาปฏิบัติงานในส านักงาน 
ให้เขาด าเนินการตามมาตรการของจังหวัด ซ่ึงน่าจะมีการเขียนไว้ 

ผ.อ. กลุ่มบุคคล : ที่มาจากต้นเรื่องคือ ประกาศกระทรวง เพราะประกาศกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชา
สูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้ค าสั่งก็ได้ แต่ที่ใช้ประกาศเพราะว่าผู้ที่ เกี่ยว ข้อง แต่ของเราโดยตรง        
ท่านศึกษาต้องออกค าสั่ง เพราะท่านศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาในสังกัดในส านักงาน ผมมองว่าพ้ืนที่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยง
ถ้าเกิดมีปัญหาติดโควิดขึ้นมา ถ้าเราไม่ใช่มาตรการเราผิดอยู่แล้ว  

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : แสดงว่าควรใช้ค าสั่งใช่ไหม ตัวมาตรการออกเป็นประกาศ ข้อที่ท่านรอง
เสนอแนะก็คือข้อ 3 บุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ให้ปฏิบัติงานที่บ้านพร้อมทั้งให้กักตัวที่บ้านหลีกเลี่ยงการ
ออกนอกบ้าน อาจจะเพ่ิมระดับความเสี่ยง เสี่ยงสูง หรือว่าแยกออกมาอีกสักข้อ ประเภท บุคคลที่อยู่ในเสี่ยงสูงก็
ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ 

ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : เพ่ิมบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอีก 1 ข้อ 

รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ใช่   ถ้าเราเพ่ิมอีก 1 ข้อ กรณีบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูลถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามมาตรการของ สบค . จังหวัดโดย
เคร่งครัด แล้วคนกลุ่มนี้พอเราทราบแล้ว ก็ไม่ให้อยู่ในกลุ่มที่มาปฏิบัติงานในส านักงาน คือให้ท างานที่บ้าน  

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ต่อไปการจัดประชุมอบรมสัมมนาต่างๆ ให้เลื่อนออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมอาจใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดสอบต่างๆ ที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ หรือจะด าเนินการ ตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด ให้ด าเนินการตามที่ สพฐ. แจ้งเปลี่ยนแปลง ห่วงเวลา
ตามประกาศนี้ควรปิดท้าย เป็นต้นไปก่อน ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564   

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.2 ตารางมอบหมายการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าเดือน เมษายน 2564 (ปฏิบัติงาน
ประจ าส านักงาน)  

ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : จ านวนบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลรวมพนักงานจ้างเหมา
บริการ ทั้งหมด 32 คน ร้อยละ 10 ของจ านวนบุคลากร เท่ากับ 3.20   จึงจัดท าตารางการปฏิบัติงานไว้ 2 แบบ
คือ ปฏิบัติงานที่ส านักงานวันละ 4 คน โดยจะมีท่านศึกษา ท่านรอง และคนที่รักษาการณ์สลับกันอยู่ทุกกวัน และ
บุคลากรอ่ืนอีก 3 คน แบบที่ 2 คือปฏิบัติงานวันละ 3 คน แต่จะไม่มีรักษาการณ์อยู่ประจ าที่ส านักงานทุกวัน     
ทุกคนก็จะสลับกันมาท างาน  ในส่วนของแม่บ้านมาตอนเช้าและเมื่อเสร็จภารกิจก็กลับ  ส่วนพนักงานขับรถให้มา
ตามภารกิจการใช้รถ   

     รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ไม่เกิน 10% แต่เดิม 25% หรือประมาณ แต่คราวนี้ ไม่เกิน 10% เราก็ได้
แค่ 3 คน ถ้าของปีที่แล้วรวมทั้งผู้บริหารด้วย 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ปีที่แล้วถ้าตามตัวหนังสือ ยกเว้นผู้บริหารให้อยู่หน่วยงานทุกวัน ผมมองว่าเรามี
ศึกษา มีรอง ให้สอดคล้องกับจ านวนนั้น แบบ 3 คนตรงที่สุด 

ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : เพ่ิมเติมในส่วนของงานบุคคล งานการเงิน จะไม่สามารถเสนองานผ่านระบบได้  

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ออกค าสั่งตามตาราง 3 คนจะใกล้เคียงที่สุด ถูกต้องที่สุด 

ผ.อ. กลุ่มพัฒนา : งานสารบรรณจะมีหนังสือเข้ามาทุกวันก็จะมีหนังสือภายนอกและหนังสือภายในระบบ
จึงขอเรียนปรึกษาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร 

ผ.อ. กลุ่มนโยบายและแผน : ด้วยหนังสือที่มาจากส่วนกลางตอนนี้จะมาทางระบบออนไลน์ 80%  รับที่
บ้านก็ได้ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ออกค าสั่งมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานวันละ 3 คน  และให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเป็น
ผู้รับผิดชอบสแกนหนังสือที่มาเป็นเอกสารแล้วส่งไฟล์ให้ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณลงรับเข้าระบบของส านักงาน 

 

/๔.๓ แนวทาง... 
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4.3 แนวทางการด าเนินงาน ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มระหว่างวันที่  16 - 30 เมษายน  2564    
(การจัดประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และการสอบ)      

ผ.อ. กลุ่มบริหารงานบุคคล : ประชุมกลั่นกรองคะแนนขอย้ายผู้บริหารต่อเนื่องของโรงเรียนอนุบาล     
ท่าแพ ประชุมอกศจ. และ กศจ.  โดยขอเลื่อนไปก่อน 

ผ.อ. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน : โครงการสร้างเสริมพลเมืองดี ต้องรอการจัดสรร
งบประมาณมาเพ่ิมก่อน  

ผ.อ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  :  1. โครงการ IFTE วันที่ 19-20 เมษายน 64  ขอเลื่อน
ออกไปก่อน  2. ประชุมสรุปการตรวจราชการรอบที่ 1 จัดโดยกลุ่มตรวจราชการส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่  19-20 เมษายน 64  ศธภ. ส่งหนังสือขอเลื่อนการจัดมาแล้ว  3. การประชุมคณะท างานยกร่าง
อนุกรรมการพื้นที่นวัตกรรม คาดว่าจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ .อ. กลุ่มนโยบายและแผน  จัดประชุมชี้แจงค ารับรองการปฏิบั ติราชการ จัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผ.อ. กลุ่มพัฒนาการศึกษา : 1. ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน มทศ. ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน ๒๕64    
2. ประชุมอนุพัฒนาการศึกษา ในวันพฤหัสบดี 22 เมษายน 64 ขอประชุมกลุ่ม และประสานข้อมูลก่อนแล้ว
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ผ.อ. กลุ่มอ านวยการ : การจัดประชุม กศจ. สตูล เดิมก าหนดจัดวันที่ 27 เมษายน ๒๕64 ต้องรอการ
ประสานงานจากกลุ่มพัฒนาการศึกษาก่อน 

 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : แสดงว่า กศจ . ผูกพันกับอนุพัฒนาฯ อย่างเดียว สรุป กศจ . รอการ
ประสานงานการสรุปข้อมูลของกลุ่มพัฒนาการศึกษาในวันพรุ่งนี้ว่าในการจัดประชุม เรื่องบ้านเรียน กับอนุบาล    
3 ขวบ ถ้าประชุมในเดือนนี้ กศจ.จะต้องประชุมด้วย เพ่ือไม่เกิดความเสียหาย แต่การประชุมต้องเป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
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 วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีงานประชุมจ านวนมาก จึงท าให้งานลงนัดมี
จ านวนมากเช่นกัน  ดังนั้นเราก็ควรท าให้เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน เห็นข้อมูลแล้วยึดได้เลยว่า วันไหนมีประชุม วัน
ไหนว่าง  จึงพยายามก าชับหลายๆครั้งแล้วว่า ในส่วนของอ านวยการได้มอบหมายให้ นางสาวจริงใจ  สุวรรณจุณี 
เป็นผู้ลงนัด  แต่เจ้าของเรื่องจะต้องส่งไฟล์ที่ท่านได้ลงนัดไว้ หรือเป็นไฟล์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันเรื่องนั้น มาให้
ผู้รับผิดชอบ เมื่อลงนัดจะต้องแนบไฟล์ด้วย เพ่ือให้สามารถดูข้อมูลได้ ไม่ต้องถามเจ้าของเรื่องอยู่ซ้ า กรณีที่เร่งด่วน 
หรือกรณีที่อยู่ในที่ประชุมที่จะต้องดูในรายละเอียด ก็สามารถเปิดดูได้ ตรงนี้มองว่าถ้าเราท าให้เป็นระบบ เราก็จะ
ท างานได้ง่าย คล่องตัว และก็โอกาสผิดพลาดมีน้อย แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรของเรา  

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : แจ้งทุกกลุ่มช่วยด าเนินการตามที่รองแจ้ง เพราะว่ามีความจ าเป็นโดยเฉพาะ
เรื่องของจังหวัดนั้นเค้าจะตั้งป้าย ศึกษาไปเองหรือรอง หรือรักษาการ หรือผู้แทนไปก็จะได้นั่งประจ าป้ายตามงาน
ต่างๆ ถ้าเกิดเราหลุดบ่อยแล้วเขาก็อาจไม่ตั้งป้ายแล้วเพราะไม่เห็นมาประชุม  

ผ.อ. กลุ่มนิเทศ : โครงการ IFTE  สป.ก าหนดให้น าเข้าที่ประชุม กศจ. เพ่ือทราบ ถ้าเกิดเพ่ือทราบ
สามารถเข้า กศจ.ได้เลยไม ่หรือว่าต้องผ่าน อกศจ. ก่อน  

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : โดยปกติถ้าเป็นเรื่องเพ่ือทราบสามารถเอาเข้าที่ประชุมได้โดยบันทึกเสนอเพ่ือ
เข้าที่ประชุมในคราวต่อไปได้  เพราะว่าไม่ต้องกลั่นกรอง แต่ถ้าขอความเห็นชอบก็ต้องผ่านการกลั่นกรอง        
แนวในการด าเนินการปีต่อไปก็ควรจะด าเนินการตามที่เสนอแนะ เมื่อน าเข้าแล้ว กศจ. จะได้มีความรู้สึกว่าเราได้ให้
เกียรติและให้ความส าคัญกับคณะ 

ผ.อ. กลุ่มพัฒนาฯ : อยากจะฝากเรื่องเว็บไซต์ส านักงาน ช่วงนี้คิดว่าน่าจะมีเวลาว่างกันเยอะ น่าจะมีเวลา
ส าหรับอัพเดตเว็บไซต์ 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ฝากย้ าเรื่องเว็บไซต์อีกที ดูรายละเอียดแล้ว ช่องไหน เมนูไหนที่ไม่จ าเป็นก็เอา
ออก ถ้าดูแล้วไม่รู้จะเอาเนื้อหาอะไรมาใส่ ก็เอาออก แล้วก็อาจจะคิดเมนูใหม่ข้ึนมาหรืออย่างไร เพ่ือให้เป็นเว็บไซต์
ที่มีประโยชน์  

ผ.อ. กลุ่มพัฒนาฯ : เรื่องการลงบัญชีก าลังพลด้านยาเสพติดส าหรับขอขั้นยาเสพติดในปีนี้ก็คือ กลุ่ม
พัฒนาการศึกษาจะลงชื่อท่านศึกษา ท่านรอง แล้วก็ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม 
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ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : จะได้เป็นการให้ความส าคัญกับนโยบาย แล้วถึง เวลา ที่จะต้องใช้ประโยชน์จาก
ก าลังพลก็มีตัวเลือกเยอะขึ้น 

เลิกประชุมเวลา  ๒๓.๐๐ น. 

 

                                                                                                           ผู้จดรายงานการประชุม 
                        (นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ)    
              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                       ผู้จดรายงานการประชุม  
                                                             
                                                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายอาคม  สุชาติพงษ์) 
 


