รายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันอังคาร ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม โต๊ะพญาวัง ศาลากลางหวัดสตูล
********************
ผู้มาประชุม
๑. นายดาลัน นุงอาหลี
๒. นายหั้ว ศรีสุด
๓. นางพรพิศ จันทรโชติ
๔.นายอภิรัฐ แซะอามา
๕.นายอาบูบากาก หลังปูเต๊ะ
๖.นางสาวอารีรัตน์ หนูชูสุข
๗.นางรัชนีกร มาราสา
๘.นางนีย๊ะ ตําบัน
๙.นางสาวนัศรียา ติลาเต๊ะ
๑๐. นายวรวุธ วาศาชนัท
๑๑.นายสามาตร ดาแลหมัน
๑๒. นางสาวยามีล๊ะ ยาหมาย
๑๓.นางสาวสุดใส บุญเสน
๑๔.นายมะหะหมัดอิคล๊าส โอมมณี
๑๕.นางสาวอรวรรณ คนธวรรธน์
๑๖.นายอาซีซนั เก็มเส็ม
๑๗.นายเสดอาหมาด ศรียาน
๑๘.นายยูซุฟ ใบหมาดปันจอ
๑๙.นางสุนี แกสมาน
๒๐.นางสาวฮาซาน๊ะ หลงสมัน
๒๑.นางสาวอาอีฉะ๊ วิลาวรรณ์
๒๒.นายมนตรี มะสมัน
๒๓.นางสาวหนึ่งนภา กล่อมโกมล
๒๔.นางสาวกนิษฐยา หลีดนิ ซุด
๒๕.นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
๒๖.นางสาวหาสาน๊ะ นิละ๊
๒๗.นางสาวเดือน โพธิรตั น์
๒๘.นางสาวโชติมา ตันติ์ศรีสกุล
๒๙.นางฮาดียะ๊ สลีหมีน
๓๐.นางซัลวา มณีหยัน
๓๑.นายอับดุลละห์ อาดํา
๓๒.นางสาวลินดา หนูเกตุ

ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ข้าราชการครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ข้าราชการครูโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
ข้าราชการครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
ข้าราชการครูโรงเรียนตัรกี้ยะห์ตุลอุมมะห์
ข้าราชการครูโรงเรียนดารุลอูลูม
นักวิชาการอิสลาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นิติกร
นักประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการอิสลาม
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการอิสลาม
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการอิสลาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครูผู้สอนโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยา
ครูผู้สอนโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยา
ครูผู้สอนโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ครูผู้สอนโรงเรียนมัดราซะฮ์อซั ซุนนาตุ้ลอิสลามียะฮ์

๗

๓๓.นางสาวสุนิสา สูหลง
๓๔.นายมะนัรมี เจ๊ะเฮง
๓๕.นายไมตรี หยังดี
๓๖.นางสาวกูฟารีดี แก้วสลํา
๓๗.นางมาซีเตาะ หลีดินซุด
๓๘.นายมุสลิม ลิงาลาห์
๓๙.นางนุสรอ กูหลง
๔๐.นายทวี หลีเยาว์
๔๑.นายซัลมาล บูเดียะ
๔๒.นางดารุณี หมัดหมัน
๔๓.นางสาวสุกัญญา หลังชาย
๔๔.นางสาวขนิษฐา สองเมือง
๔๕.นางซอฟีเยาะ หลีมานัน
๔๖.นางสาวนลฐิยา หลงจิ
๔๗.นางจรรยา สูนสละ
๔๘.นางอุไร ตาเดอิน
๔๙.นางสาวฤทัยรัตน์ ง๊ะสมัน
๕๐.นางมิยารอ มานะกล้า
ผู้ไม่มาประชุม
๑.นางสาวอาบีดา เตาวะโต
๒.นายรอซี หนูเบ๊ะ
๓.นายบุญเลิศ ยาแลหวา
๔.นางสาวกราโสม ดําดี
๕.นางสาวนุสรี สุขสง่า
๖.นางสาวสุจิตรา ติงสา
๗.นางสุหรี องสารา

ครูผู้สอนโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ครูผู้สอนโรงเรียนมําบาอุลอูลมู
ครูผู้สอนโรงเรียนดารุลฟารีห์
ครูผู้สอนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ครูผู้สอนโรงเรียนแสงธรรม
ครูผู้สอนโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
ครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ครูผู้สอนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
ครูผู้สอนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
ครูผู้สอนโรงเรียนดารุลอูลมู
ครูผู้สอนโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ครูผู้สอนโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ครูผู้สอนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ครูผู้สอนโรงเรียนอันซอเรียะห์อดั ดีนียะห์
ครูผู้สอนโรงเรียนอันซอเรียะห์อดั ดีนียะห์
ครูผู้สอนโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ครูผู้สอนโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ครูผู้สอนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ครูผู้สอนโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ครูผู้สอนโรงเรียนแสงธรรม
ครูผู้สอนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ครุผู้สอนโรงเรียนแสงธรรม
ครูผู้สอนโรงเรียนตัรกี้ยะตุมอุมมะห์
ครูผู้สอนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดาลัน นุงอาหลี ประธาน เปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ การคั ดเลื อกสมาชิ กสภาที่ ปรึ กษาการบริ หารและการพั ฒนาในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้
จังหวัดสตูลมีผู้สมัคร ๑ ราย คือนายนิสิต ชายภักต์ ตําแหน่งผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ขอความร่วมมือให้ทุกคนไปลงคะแนนในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ตามสถานที่เลือกที่ตัวเองมีรายชื่อ
๑.๒ ร่วมเป็นแรงเชียร์และโหวตคะแนนเสียงให้ลูกหลานชาวสตูล จังหวัดสตูล
คือนางสาวเสาวภา คงอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
แข่งขัน โครงการค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE I DOL ซึ่งติดตามได้ทุกวันเสาร์ เวลา
๒๐.๑๐ น. ทางช่อง NBT เริ่มออกอากาศวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดยโหวตทางโทรศัพท์กดหมายเลข ๑๙๐๐
๑๙๐๐ ๙๔ ตามด้วย ๐๓๒ เริม่ โหวตตั้งแต่วนั ที่ ๒ เป็นต้นไป

๘

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับล่าสุด มีทั้งหมด ๕ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ฉบับที่ ๒ สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉบับที่ ๓ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉบับที่ ๔ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉบับที่ ๕ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันที่
๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ในส่วนของพนักงานราชการตําแหน่งครู ที่ประจําอยู่โรงเรียน การประเมินฯครั้งนี้จะ
ประเมินโดยข้าราชการในสังกัดสํานักงานสช. สตูล
๓.๓ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล จํานวน ๓ ตําแหน่ง ๖ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
๓.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓.๕ รายงานสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน(O-NET)
นักเรียนชั้น ป.๖ และม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๓.๖ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (I-NET) ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น,ตอนกลาง,และตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๓.๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสช.จังหวัด และสช.อําเภอ
๓.๘ ก.ค.ศ. ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากําลังของสช.จังหวัดและสช.อําเภอ เมื่อวันที่ ๒๑
และ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและพนักงานราชการ
เสนอเรือ่ งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่จะไปต่างประเทศ อยากเสนอให้ไปศึกษาดู

นายทวี หลีเยาว์
งานในประเทศก่อน
ผอ.สช.
เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะมีการประชุมอีกครั้งโดยมีตัวแทนในแต่ละกลุม่
ซึ่งจะประชุมในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
ครูผสู้ อน
เสนอเรือ่ งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เนือ่ งจากครูมีภาระ
งานที่รับผิดชอบมาก จึงขอให้ลดความเข้มข้นในการประเมินลง ตามความเหมาะสม

๙

ผอ.สช.
การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนําผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี คือ ๑. การเลื่อนค่าตอบแทน ๒. การเลิกจ้าง ๓. การต่อสัญญาจ้าง
๔.ด้านอื่นๆ (ยังมีเวลาอีกสิบวันในเตรียมเอกสาร)
-เรื่องการสับเปลี่ยนของพนักงานราชการตําแหน่งครูผสู้ อน สามารถสับเปลี่ยนได้แต่ต้อง
กระจายไปในแต่ละโรงเรียนไม่ใช่อยูใ่ นโรงเรียนเดียวกัน
-การลาต่างๆ ของข้าราชการครู ให้ขออนุญาตจากผอ.สช.สตูลไม่ใช่ขออนุญาตจากผอ.
โรงเรียน และครูผู้สอนลาผักผ่อนไม่ได้
-โครงการ ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ E-Filing สําหรับใช้งานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ และสํานักงานการศึกษาเอกชน ๕
จังหวัดชายแดนใต้
นายอภิรัฐ แซะอามา - ในช่วงนีโ้ รงเรียนปิดภาคเรียนในฐานะที่เป็นข้าราชการครูอยากเสนอให้ครูได้พักผ่อนบ้าง
เพราะบางโรงเรียนปิดให้ครูนอ้ ย อยากให้หาทางแก้ไข ไม่ทราบว่าโรงอื่นมีลักษณะนี้หรือไม่
ผอ.สช.

- ยินดีที่จะประสานกับโรงเรียนให้

- เรื่องอุทกภัยให้โรงเรียนประสานกับมนตรีด่วนเพราะต้องส่งสช.ส่วนกลาง
- รณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีเป้าหมายลดอุบตั ิเหตุ ขอความ
ร่วมมือสวมหมวกกันน็อคกันทุกคน
- ข้าราชการ พนักงานราชการทุกท่าน สํานักงานจะมีการติดต่อข้อมูลจากท่านเมือ่ มีเรือ่ งด่วน
นักประชาสัมพันธ์
- ขอประชาสัมพันธ์เรื่องคลื่นวิทยุ ดําเนินรายการโดย นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
นักวิชาการอิสลามศึกษา ออกอากาศทุกวันพุธเวลา ๑๑.๑๐ น. โดยสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็ปไซต์ของ
สํานักงานสช.สตูล
- เรื่องเฟสบุ๊คก๊วนสช. เพือ่ การโต้ตอบกันหรือติดต่อข้อมูลข่าวสาร
- สําหรับโรงเรียนที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาให้โรงเรียนส่งรูปกิจกรรม
หรือข่าวสารมาเพื่อประชาสัมพันธ์ได้
ครูผสู้ อน
- การสั่งจองหนังสือภาษาอังกฤษในชั้นม.๑,๒,๓ นั้น เป็นหนังสือเพิ่มเติมการอ่านเพราะ
นักเรียนได้เขียนเพิ่มเติมเหมาะสมในการนํามาส่งเสริมในวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ประชุม
- รับทราบ
รองผอ.สช.

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
ผอ.สช.
- ด้วยในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หลังจากเลิกงานได้มีข้าราชการติดอยู่
ในลิฟท์ ประมาณ ๑๕ นาที จึงช่วยออกมาได้ เนือ่ งจากไฟฟ้าดับ จึงอยากฝากให้สํานักงานจังหวัดสตูลได้มีขอ้ ความ
บอกถึงการปฏิบัติตัวขณะติดอยู่ในลิฟท์ เพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

๑๐

เลิกประชุม เวลา ๑๗.00 น.

ลงชื่อ อาอีฉะ๊ วิลาวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวอาอีฉะ๊ วิลาวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ พรพิศ จันทรโชติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางพรพิศ จันทรโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

