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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖4 
เมื่อวันท่ี  11 มกราคม  2564 

ณ ห้องประชุมสโตย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
------------------------------ 

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 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๙. นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
    รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ         เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

  ไม่มี  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  นายประวิทย์    ชูนวล   ต าแหน่ง  พนักงานวิศวกรโยธา  ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง       
   

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.00 น.  
 

ประธาน : กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑  สรุปผลการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการกระจายวัสดุและเวชภัณฑ์
ส าหรับประชาชน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑ จังหวัดสตูลรับบริจาควัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ 
ประชาชน โดยสามารถรวบรวมได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่งต่อให้จังหวัด
ต่อไป โดยมอบหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษาท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบต่อไป 

 

 

/๒.สถานศึกษา... 
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๒. สถานศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอรับวัสดุและเวชภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นให้ท าหนังสือแจ้ง 

ความประสงค์ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่  และมอบหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษาท าหนังสือ
แจ้งพร้อมกับเรื่องท่ี ๑ 

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแจ้งว่ายังมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้ยืม จ านวน ๒๐๐ เครื่อง 
โดยให้ท าหนังสือขอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  ๔. ขอให้ปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดสตูลที่ ๔๒/๒๕๖๔ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล และเน้นย้ ามาตรการในข้อ 10 
เนื่องจากเก่ียวข้องกับสถานศึกษา 

 ๑.๒ การวิเคราะห์เรื่องที่มาจากจังหวัด กระทรวง หรือหน่วยงานอ่ืน ที่จะแจ้งยังไปหน่วยงานนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น วชช. ตชด. โรงเรียนพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักสูตร      
การเรียนการสอน หรือการพัฒนาเด็ก ก็ไม่ควรแจ้งเนื่องจากหน่วยงานนั้นจะมีหน่วยงานต้นสังกัดที่รับเรื่องโดยตรง
อยู่แล้ว 

 ๑.๓ การบันทึกเสนอหนังสือราชการ ให้เจ้าของเรื่อง หรือ ผู้อ านวยการกลุ่ม เสนอทางออกหรือทางเลือก
ให้ทราบด้วย 

 ๑.๔ การได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนศึกษาธิการจังหวัด ให้เสนอรายงานทราบด้วยโดยเฉพาะ
ประเด็นที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจะต้องด าเนินการต่ออย่างไร ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ประชุม 

 ๑.๕ การเสนอเรี่องด่วน ให้ติดป้ายด่วนไว้หน้าแฟ้มเสนอด้วย แต่ถ้าหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เหนือกว่าก็
ไม่ควรมีชั้นความเร็ว 

 ๑.๖ ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 11/๒๕๖๔ เรื่อง การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ที่ประชุม :    รับทราบ 
 
วาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   

ที่ประชุม :    รับรอง 
 
วาระที่ ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 ภาระกิจงาน ปัญหา อุปสรรคของแต่ละกลุ่ม 
 กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล : โครงการที่รับผิดชอบได้แก่ โครงการปฐมวัย โครงการ IFTE  
โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และโครงการตรวจราชการ  การด าเนินการมีอุปสรรคเนื่องจากสถานการการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จึงก าหนดจัดประชุมบุคลากรภายในกลุ่มเพ่ือปรับ
แผนการด าเนินโครงการใหม่ 
 กลุ่มนโยบายและแผน : ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ
ของส านักงานได้เขียนโครงการตามแผนงานนั้น และตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว และได้
จัดท ารายงาผลโครงการไตรมาสที่ ๑ แล้ว 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา  โดยปีนี้จะเน้น
เรื่องคุณภาพ และเรื่อง ITA  
 
 

/กลุ่มพัฒนาการ... 
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 กลุ่มพัฒนาการศึกษา : มีโครงการทีต่้องรับผิดชอบ จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการงานวันเด็กซ่ึงได้ส่ง
หนังสือขอส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้วเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการจัดได้  โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม ซึ่ง
ก าลังปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน และโครงการดิจิตัลแฟตฟอร์ม 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน : โครงการที่กลุ่มลูกเสือได้ด าเนินการไปแล้ว คือ โครงการ    
จิตอาสา ส่วนโครงการยุวกาชาด ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่มีหนังสือให้ชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
ส่วนงบประมาณโครงการอื่นๆ คาดว่าน่าจะทยอยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเรื่อยๆ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล : การสอบคัดเลือก อยู่ในระหว่างการชะลอการด าเนินการ และได้ก าหนดจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๔  ส าหรับการจัดประชุมมักจะมี
ปัญหาในเรื่องของ สพป. สพม. น าส่งเอกสารประกอบการประชุมล่าช้า 
  กลุ่มอ านวยการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้เสนอโครงการ
แล้วโดยได้ใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร  จ านวน 4๕,๔๐๐ บาท หากการด าเนินการจริงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ก็จะมีการขอปรับเปลี่ยนในภายหลัง 
 จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการประชุมกรมการ
จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ในเดือน กันยายน  ๒๕๖๔ 
 ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการศึกษาธิการจังหวัด จะเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามแต่งตั้งใหม่โดยมี  รอง
ศึกษาธิการจังหวัด นายอดุลย์ หลีมานัน และนายอาณัติ มีบุญ ตามล าดับ 
 ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ. กลุ่ม ให้ใช้ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของส านักงานซึ่งครอบคลุมอยู่แล้ว 

หน่วยตรวจสอบภายใน : งานที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วน คือให้ท่านศึกษาประกาศเจตจ านงการต่อต้านการ
ทุจริต ซึ่งเป็นตัวส าคัญส าหรับการประเมิน ITA  เมื่อประกาศแล้วต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์  เช่น จังหวัดกาญจนบุรี 
ท าเป็นวีดีโอ ลงในยูทูป และเลือก ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มประกาศเจตจ านง 

 สป. ให้เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณการต่อต้านการทุจริต  ซึ่งเคยจัดมาแล้ว ๑ ครั้ง  และครั้งนี้จะ
เป็นครั้งที่ 2 ต่อยอดจากครั้งที่ 1 ครั้งที่ผ่านมาเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วม  ส่วนครั้งนี้จะเป็น
ครูผู้สอนและนักเรียนแกนน า  

การจัดส่งรายงานการจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกที่ ส านักงานจ้าง ให้สป ภายใน 15 วัน หลังสิ้น
ไตรมาส 

การติดตามหนี้ค้างของปี 2563 ส่งใช้มาแล้ว 2 ท่าน 
 ศึกษาธิการจังหวัด  : การติดตามเงินยืม ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบในการยืมและการส่งคืนเงิน
การใช้เงินให้อยู่ในกรอบเวลา แต่อย่าให้นานจนเกินไป 
 
ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    /วาระท่ี ๔... 
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วาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
      4.1 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารส านักงานการศึ กษาเอกชน
จังหวัดสตูล  
                   ด้วยส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 22 เมตร  แต่เนื่องจากมี
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวพ้ืนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารส านักงาน จึงขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  เห็นควรให้ความอนุเคราะห์ หากมีพ้ืนที่เพียงพอ และไม่กระทบต่อ
สัญญาก่อสร้างที่ก าลังด าเนินการอยู่ และการก่อสร้างที่จะเกิดข้ึนในอนาคตของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
   รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ไม่ควรให้การอนุเคราะห์  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวและ
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ของบประมาณเพ่ิมเติมในส่วน  อาคาร
หอประชุม 1 หลัง อาคารส านักงาน 1 หลัง และอาคารพัสดุ ๑ หลัง 
  นายประวิทย์    ชูนวล  พนักงานวิศวกรโยธา  ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง เสนอให้น า 
แปลนอาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และอาคารประกอบ  พร้อมด้วยอาคารส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูลมาลองจัดเพ่ือค านวณว่า สามารถน าอาคารส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมาลงในพ้ืนที่ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้หรือไม่  โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสตูล แล้วผลเป็นประการใดจะได้แจ้งไปยังส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลต่อไป 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้น าแปลนอาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และอาคารประกอบ  พร้อมด้วย
อาคารส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  มาลองจัดเพ่ือค านวณว่า สามารถน าอาคารส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูลลงในพื้นที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้หรือไม่ 
 

 ๔.๒  ปัญหาการตีกลับหนังสือ  
นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ : การจ่ายหนังสือนายชยวัฒน์ ภูขะโร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ หลักการเดิม เรื่องไหน

มีเจ้าของเรื่องอยู่แล้ว ก็จะให้เข้าไปยังกลุ่มนั้น แล้วให้เจ้าของเรื่องเป็นคนท าบันทึกเสนอ ถ้าเป็นเรื่องใหม่อาจจะดู
ตามภาระงานของแต่ละกลุ่มงาน จ่ายไปตามกลุ่ม  

ศึกษาธิการจังหวัด : การจ่ายหนังสือ ลงนัดของผู้บริหาร กรณีที่ 1 มีเจ้าของเรื่องเดิมอยู่แล้ว กรณีที่ 2 ไม่
มีเจ้าของเรื่อง ควรจะเอาตามแนวเดิมหรือว่าจะก าหนดใหม่  

นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ : แล้วแตท่ี่ประชุมว่าจะให้ด าเนินการอย่างไร  หลักการเดิมเจ้าของเรื่องเป็นคน
บันทึกแล้วให้เจ้าของเรื่องมาแจ้งกับงานเลขาเพ่ือลงนัด ให้กับท่านศึกษา 

 นายอดุลย์ หลีมานัน : เรื่องใครก็เรื่องคนนั้น ไม่อย่างนั้นจะเข้าเรื่องเดิมไม่ได้ ถ้าอยู่ที่อ านวยการอย่าง
เดียวแล้วอ านวยการแจ้ง สุดท้ายเจ้าของเรื่องก็ไม่ทราบ อย่างที่ท ากันมาดีที่สุดแล้ว 

นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ : แนวปฏิบัติเดิม หากให้เลขาเป็นคนบันทึกเลขาก็จะไม่มีเรื่องเดิม ไม่ทราบถึง
กระบวนการของงาน ไม่ทราบว่างานอยู่ขั้นตอนไหน  จึงไม่สามารถท่ีจะตอบเรื่องได้ 

รองศึกษาธิการจังหวัด : เรื่องทีเ่ข้า ให้เข้ากลุ่มเจ้าของเรื่อง ถ้ามี ส่วนถ้าไม่มี ก็มีการมอบ มีการประสาน 
รับมอบหมายนั้นๆ เจ้าของเรื่องจะได้รู้โดยตลอด จะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องเตรียมข้อมูลใดให้กับท่านศึกษาที่จะไป
ประชุมด้วยจะได้จบในคราวเดียว ท่านศึกษาได้รู้ว่าคนนั้นเป็นเจ้าของเรื่อง  

 

มิติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้แนวทางเดิม 
 

/๔.๓ การออก... 



-๕- 
 

 

4.3 การออกเลขเกียรติบัตร  
นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ : ในส่วนของการขอออกเลขเกียรติบัตร ลักษณะคล้ายกับการจ่ายหนังสือ ถ้าเรื่อง

นั้นตรงกับงานของกลุ่มใด กลุ่มนั้นรับผิดชอบที่จะบันทึกเสนอในการที่จะออกเลขเกียรติบัตร  
รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล : เราใช้ระบบ My office ให้เป็นประโยชน์ ถ้าอ านวยการท าจะไม่รู้ข้อเท็จจริง   

แต่ถ้าเจ้าของเรื่อง คนจัดอบรม แต่ถ้าไม่มีเจ้าของเรื่อง จะเสนอท่านว่าจะมอบให้ใครท า 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล : สรุปว่าให้เข้าสู่ระบบแล้วมอบให้เจ้าของเรื่องที่ตรงกับเรื่องนั้นๆ  

รองศึกษาธิการ : ให้เป็นเจ้าของเรื่องประสาน เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วน เพ่ือเสนอให้ท่านอนุมัติก่อนจะออก
เลขในระบบได้ ที่แนบไฟล์ต้องมีบันทึกหน้าอนุมัติ รายชื่อว่าใครบ้าง รางวัลระดับไหน จากนั้นเวลาตรวจสอบจะได้
ตรวจสอบง่าย ข้อมูลจะไล่ไปแต่ละปี ดูย้อนหลังได้ 

นางสาวนพศร  ศรีรักษ์ : ให้เป็นบรรทัดฐานว่าให้เจ้าของเรื่องบันทึกให้ทราบว่าออกเกียรติบัตรเลขนี้ให้
ใคร เกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้ใช้แนวทางเดิม 
 

          ๔.๔ เรื่องงานบริหารงานบุคคลของส านักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัด : งานบริหารงานบุคคลของส านักงาน ซึ่งตอนนี้ไม่มีบุคลากรด้านการบริหารงานอยู่เลย 

คิดว่าทางกลุ่มบุคคลจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลืองานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้อย่างไร เนื่องจากกลุ่ม
อ านวยการไม่มีบุคลากรตรงสาขา ถ้าให้งานบุคคลอยู่ที่อ านวยการด้วย โครงสร้างก็ต้องมีนักทรัพยากรบุคคลหรือ
นิติกรอยู่ด้วย  

รองศึกษาธิการจังหวัด : เป็นเจตนาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักจัดการงานทั่วไป
สามารถท าได้หลายหน้าที่  

นายอาณัติ มีบุญ : กลุ่มบุคคลรับผิดชอบงานของครู นิติกร เพ่ือน าเข้า กศจ. แต่ในส่วนของงานวินัย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องส่งไป สป. อ านาจอยู่ที่ปลัดกระทรวง ก็เลยมองว่างานบริหารบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้อง
อยู่กับนักจัดการงานทั่วไป ในเรื่องการจัดท าเงินเดือน กพ 7 การบริหารงานจะไม่เหมือนเขต  

รองศึกษาธิการจังหวัด : กลุ่มแผนช่วยงานของกลุ่มอ านวยการ นางสาวนพศร ศรีรักษ์ ช่วยเป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ อดินันท์ ย่าหลี ท าหน้าที่เป็นเลขาในระบบ My office  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ท าหน้าที่งานสาร
บรรณท้ังระบบ โปรดพิจารณาในเรื่องของงานบุคคล 

 

มิติที่ประชุม : ไปดูรายละเอียดขอบข่ายงานและประสาน ผอ บุคคล พิจารณาแบ่งภาระงาน   
 

  ๔.๕  เรื่องการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ขั้น ศอบต. โควต้า 1 คน 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล :  ผมเองก็ไม่อยากพิจารณาคนเดียว ของกรณีของปี ๒๕63 ของ สตูลได้มา 2 

เปอร์เซ็นของจ านวนข้าราชการทั้งจังหวัดซึ่งได้ 43  คน แล้วก็แบ่งไปให้อ าเภอต่างๆโดยผ่านที่ว่าการอ าเภอ ของ
อ าเภอนั้น ส่วนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ ๑ คน ก็ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลขึ้นมา ยกเว้นผม อยากให้
ลองพิจารณาดู มีสิทธิเสนอชื่อตัวเองก็ได้ เสนอชื่อคนอ่ืนก็ได้ แล้วผมก็จะมาดูความถ่ีแล้วจะให้คนนั้นมาเขียนค าขอ    
ส่งภายในพรุ่งนี้ ที่ผมโดยตรง 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 
 

/๔.๖ การเสนอ... 



-๖-  
 

4.๖ การเสนอคัดเลือกคณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดสตูล 

 รองศึกษาธิการ : โดยส่วนตัวมองว่า ที่จะประชุมอนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผอ.สพป.สตูล 
และ ผอ. สพม. ๑๖  เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นคณะอนุกรรมการ จึงเห็นควรหารือทั้ง ๒ ท่าน 
ให้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม 

นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ : ครั้งที่ผ่านมาคนที่รับผิดชอบก็ประสานไปที่  สพม. ๑๖ และ สพป.สตูล ว่าจะ
มอบหมายใครโดยการส่งรายชื่อมา แล้วน าเข้าท่ีประชุม กศจ.สตูล เสนอให้ความเห็นชอบ 

นางสาวนพศร  ศรีรักษ์ : เห็นด้วย ให้ สพป. สพม. เสนอมาเองจะดีกว่าจะได้เป็น ตัวแทนของเขาด้วย 
 

มติที่ประชุม : ประสานกับสพม. ๑๖ และ สพป.สตูล  แล้วท าหนังสือเสนอชื่อ จะได้มีหลักฐาน จะได้มีเอกสารแนบ 
 

๔.๗  เรื่องการสรรหาผู้ท าคุณประโยชน์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
นาวสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และให้รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดท าโล่ จ านวน  6,500 บาท 

ศึกษาธิการจังหวัด : ก็เตรียมงบประมาณส าหรับการจัดท าโล่จ านวน 6,500 บาท ส าหรับการเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสม 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบพิจารณาให้กลุ่มอ านวยการไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติม แล้วค่อยสรุปอีกครั้ง 
 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ศึกษาธิการจังหวัด : เมื่อเช้านายยกเทศมนตรี ต าบลควนโดนมาขอพบ เพ่ือมายื่นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ
การขอใช้ที่ราชพัสดุ การใช้พ้ืนที่บ้านพักศึกษาธิการอ าเภอควนโดนท าโรงจอดรถเพ่ือใช้บริการประชาชน  ซึ่งได้
อธิบายไปว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัจจุบันนี้เปิดใหม่  แล้วก็ทรัพย์สินส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเดิมถูก
โอนไปยังเขตพ้ืนที่แล้ว  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว 
 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

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


