
รายงานการประชุม   

คณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564  

วันพุธที ่20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (GOOGLE MEET)  

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

ผูมาประชุม 

1. นายอาคม สุชาติพงษ  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

2. นายสุริยา  หมาดทิ้ง   รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

3. นายอดุลย  หลีมานัน  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

4. นางพรพิศ  จันทรโชต ิ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

5. นางสาวนพภศร ศรีรักษ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

6. นางอังคณา มากชูชิต  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

7. นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ศกึษานิเทศกชํานาญการ 

8. นายชยวัฒน  ภูขะโร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

9. นางสาวนูรีญา รงคสมัคร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

10. นางสาวเดือน  โพธิรัตน  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

11. นายอดินันท  ยาหลี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูไมมาประชมุ 

-ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 

-ไมมี- 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.05 น. 

นายอาคม  สุชาติพงษ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมไดตรวจสอบองคประชุม

ตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 จากการนับผูเขาประชุม พบวามีจํานวน 

11 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน ครบองคประชุม จึงใหผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุมแสดงตัว

ตอที่ประชุมที่ละคนแลวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 แนะนําตัวรักษาการผูอํานวยการกลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน และกลุม

บริหารงานบุคคล 

1.2 ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใหแกครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียน 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไมม-ี 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ 212/2564 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2 สรุปการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.3 สป.ศธ. แจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน

ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค ใหกับ ศธจ.

สตูล เปนเงิน 2,132,200 บาท 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 กําหนดแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบ

ดําเนินงาน  

มตทิี่ประชุม :  ที่ประชุมไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีขอสรุป ดังนี ้

1) ใหแกไขขอความในแผนการใชจายงบประมาณฯ รายการที่ 4 จาก 4. คาใชจาย

ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา และคาใชสอยอื่นๆ เปน 4. คาใชจายในการจัดประชุม อบรม 

สัมมนา คาตอบแทนและคาใชสอยอ่ืนๆ 

2) ตัดยอดจัดสรรงบประมาณ รายการ วัสดคุอมพิวเตอรและวัสดุเชื่อเพลิงและหลอ

ลื่น รวมเปนเงิน 150,000 บาท โดยใหถือยอดรวมการจัดสรรงบประมาณในรายการที่ 9 จากคา

สาธารณูปโภค จํานวนเงิน 152,000 บาท เปนคาวัสดุทุกประเภท 

3) ใหจัดสรรคาใชจายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา คาตอบแทนและคาใชสอย

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม จํานวน 130,000 บาท 

4) ใหจัดสรรคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 20,000 บาท 

4.2 กําหนดรายการที่จําเปนเพ่ิมเติมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีการกําหนดรายการท่ีจําเปนเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 

1) ตอเติมบริเวณระเบียงชั้นสองเปนหองอเนกประสงคและใชเปนสถานที่ละหมาด 
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2) กอสรางอาคารอเนกประสงคเพ่ือใชในการจัดประชุม โดยกําหนดแผนผังอาคาร

ใหอยูทางทิศตะวันออกถัดจากอาคารเก็บพัสดทุี่กําลังกอสรางอยูในปจจุบัน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

-ไมมี- 

เลิกประชุมเวลา :  16.35 น.  

 

 

 

ลงชื่อ..............................ผูจดบันทึกการประชุม ลงชื่อ...............................ผูจดบันทึกการประชุม       

(นายอดินันท ยาหลี)          (นางสาวนพภศร ศรีรักษ)  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศธจ.สตูล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

        รักษาการ ผอ.กลุมนโยบายและแผน ศธจ.สตูล 
 

     

   ลงชื่อ............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายอาคม  สุชาติพงษ)    

                                          ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

 

 

  



รายงานการประชุม   

คณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564  

วันศกุรที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (GOOGLE MEET)  

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

ผูมาประชุม 

1. นายสุริยา  หมาดทิ้ง   รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

2. นายอดุลย  หลีมานัน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

3. นางพรพิศ  จันทรโชติ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

4. นางสาวนพภศร ศรรีักษ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

5. นางอังคณา มากชูชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

6. นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ศึกษานิเทศกชำนาญการ 

7. นายชยวัฒน  ภูขะโร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

8. นางสาวนูรีญา รงคสมัคร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

9. นางสาวเดือน  โพธิรัตน  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

10. นายอดินันท  ยาหลี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูไมมาประชุม 

นายอาคม สุชาติพงษ  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

-ไมมี- 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.05 น. 

นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำหนาที่แทนประธานฯ ไดตรวจสอบองค

ประชุมตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 จากการนับผูเขาประชุม พบวามี

จำนวน 10 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน ถือวาครบองคประชุม จึงใหผูเขาประชุมและผูเขารวม

ประชุมแสดงตัวตอที่ประชุมที่ละคนแลวเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

-ไมม-ี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (GOOGLE 

MEET) 

ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

สป.ศธ. แจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม 

แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค งบ

ดำเนินงาน คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ใหกับ ศธจ.สตูล 

เปนเงนิ 270,000 บาท 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

กำหนดแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  

งบดำเนินงาน คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ  

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีขอสรุป ดังนี้ 

1) เห็นชอบกำหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ จำนวน 3 อัตรา โดยมี

อัตราจาง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน โดยกำหนดใหปฏิบัติงานกลุมอำนวยการ 2 

ตำแหนง (งานประชาสัมพันธ และงานพัสดุ) ปฏิบัติงานกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 1 

ตำแหนง (งานวิชาการศึกษา) 

2) เห็นชอบเปนหลักการในการเปลี่ยนชื่อตำแหนงใหมีความสอดคลองกับตำแหนงท่ี

ใชวุฒิ ป.ตรี ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

3) มอบหมายใหกลุมนโยบายและแผน เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเตมิ เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ จำนวน 3 ตำแหนง 

อัตราจาง 9,000 บาท/เดือน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

-ไมม-ี 

เลิกประชุมเวลา :  16.20 น.  

 

 

 

ลงชื่อ..............................ผูจดบันทึกการประชุม ลงชื่อ...............................ผูจดบันทึกการประชุม       

(นายอดินันท ยาหลี)          (นางสาวนพภศร ศรีรักษ)  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศธจ.สตูล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

        รักษาการ ผอ.กลุมนโยบายและแผน ศธจ.สตูล 
 

 

     

   ลงชื่อ............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสุริยา  หมาดทิ้ง)    

                                       รองศกึษาธิการจังหวัดสตูล 

 

 

 

  



รายงานการประชุม   

คณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1/25645 

วันท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

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

ผูมาประชุม 

1. นายสมพงศ  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

2. นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

3. นายอดุลย  หลีมานัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

4. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

5. นางสาวนพภศร ศรรีักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

6. นางอังคณา มากชูชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

7. นายชยวัฒน  ภูขะโร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

8. นางสาวนูรีญา รงคสมัคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

9. นางสาวเดือน  โพธิรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

10. นางสาวสุกัญญา บาราสัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

11. นายอดินันท  ยาหลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูไมมาประชุม 

-ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 

-ไมมี- 

เริ่มประชุม เวลา 14.05 น. 

นายสมพงศ  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำหนาที่แทนประธานฯ ไดตรวจสอบองคประชุมตามคำสั่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 จากการนับผูเขาประชุม พบวามีจำนวน 11 คน 

จากกรรมการทั้งหมด 11 คน ถือวาครบองคประชุม จึงเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ

พิเศษ ภายใตทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

ตอนนี้ไดดำเนินการคัดเลือกผูไดรับทุนในระดับจังหวัด และสงตอไปยังระดับภาคตอไป ภายในวันที่ 

22 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ครั้ง ท่ี  2/2564 วันศุกร ท่ี  29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (GOOGLE MEET) 

ที่ประชุม :  แกไขตำแหนงผูมาประชุม ดังนี้ 

จาก  3. นางพรพิศ  จันทรโชติ   นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ 

  4. นางสาวนพภศร ศรีรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

5. นางอังคณา มากชูชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

แกไขเปน 

  3. นางพรพิศ  จันทรโชติ   นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 

  4. นางสาวนพภศร ศรีรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

5. นางอังคณา มากชูชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2 สป.ศธ. แจงอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม

แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค งบ

ดำเนินงาน คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ จำนวน 3 เดือน 

(เม.ย.-มิ.ย. 2565) ใหแก ศธจ.สตูล เปนเงิน 135,000 บาท 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 ทบทวนแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบดำเนินงาน (งบบริหาร)  
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีขอสรุปใหนำงบประมาณ

สวนตางที่เหลือทั้งหมดจากการปรับคาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักวิชาการศึกษา จาก 

15,000 บาท/เดือน เปน 12,500 บาท/เดือน จำนวน 3 เดือน จำนวนเงิน 7,500 บาท ไปตั้งเพ่ิมใน

รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดดังแนบ 

 4.2 กำหนดรายการและงบประมาณเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)  

 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดเห็นชอบตาม (ราง) รายละเอียดคาใชจายที่จำเปนตองขอรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอมาเบื้องตน และใหขอรับ

การจัดสรรงบประมาณรายจาย เพื่อเปนคาใชจายในการประชุม กศจ. และ อกศจ. 3 คณะ เพิ่มเติม

ใหเพียงพอสำหรับคาใชจายในการประชุมฯ จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2565 

 4.3 ติดตามการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดกำหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของสำนักงาน 

ในไตรมาสที่ 3 ไมต่ำกวา 80 เปอรเซ็นต โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเรงดำเนินงานตามแผนให

สอดคลองกับคาเปาหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

-ไมม-ี 

เลิกประชุมเวลา :  16.15 น.  

 

 

ลงชื่อ..............................ผูจดบันทึกการประชุม ลงชื่อ...............................ผูจดบันทึกการประชุม       

(นายอดินันท ยาหลี)          (นางสาวนพภศร ศรีรักษ)  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศธจ.สตูล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

        รักษาการ ผอ.กลุมนโยบายและแผน ศธจ.สตูล 
 

 

     

   ลงชื่อ............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสมพงศ  พละไชย)    

                                          ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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