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-----------------------------------------  
ผู้มาประชุม 
 1. นายชัชวาล  อาราษฎร์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. นายเสรี  พรหมฤทธิ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. นายวิชาญ  คงรัสมี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. นายวีระชัย  ไกยรัตน ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. นางนิตทรา  ศรีพรหม   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางศิมารัฐ  มีฉิม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางเมธินันท์  นิลประเสริฐ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางอุไร  นบนุน่   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางดวงใจ  สุวรรณเนาว์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 10. นางสาวอัจฉรา  ชูแนม  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   11. นางเพ็ญศรี  ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

12. นางสวภา   ศิริ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ 
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13. นางสาวยุวดี วงษ์ค าจันทร์  นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางละออ  สอนสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
15. นายนายฐณันภธณ์ คงแก้ว  นิติกรช านาญการ 
16. นายพิสิฐ   แก้วมาก   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
17. นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
18. นางสาวสุภาวิณี กุศลชู  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
19. นางกฤติมา เกตุสถิต   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
20. นางสาวณัฏฐณิชา นิยมไทย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
22. นางสาวกมลกาญจน์  จิญกาญจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
23. นายภาคภูมิ  มณีบางกา  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
24. นายฐิกรรัสมิ์ ภูมิทัศน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  25. นางสาววันวิสา  นุ้ยสุข  อัตราจ้าง 
26. นางสาวนรานนท์  ข าอนันต์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
27. นายธีรพล  โชติกวณิชย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
28. นางสาวสิริยุพา  ภูริรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 



-2- 

 

 
29. นางสาวพัสวี  อินทรสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 30. นายวิชาญ  คงจินดา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
31. นางเพ็ญกมล  พยัฆเวช  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  32. นางสาวปิยรัตน์  เสวกฉิม        อัตราจ้าง 
        33. นายกมลชนก  สุขอุบล             อัตราจ้าง 

34. นางจันทรา  หาแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    35. นางจิตรา  พรหมเรือง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   36. นายไพ   สุขศิริ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   37. นางสาวนงนุช  โรจน์โมสิข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  38. นางรัชฎาพร  พรมเรือง  อัตราจ้าง 
39. นางอัญชิษฐา จิยาเพชร  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

         40. นางธิดารัตน์  ภรามร   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
         41. นางสาวอทิตยา  ศรีบุญเรือง  อัตราจ้าง 
         42. นางสาวรัตนาภร  จันทร์สมบัติ อัตราจ้าง 
         43. นางสาวณัฏฐวี  มุขสุข  อัตราจ้าง 
         44. นางสาวศศิวิมล  ไปดง  อัตราจ้าง 

 45. นางจารุวรรณ  ใจเพียร  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 46. นางอุไร  บุญวัตร   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   47. นางวนิดา  เลาห์ประเสริฐ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

48. นางเบญญาภา  ฉัตรชัยพันธ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
49. นางสาวอรวรรณ  ล่องลือฤทธิ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 

         50. นายสุนันท์  กิ่งน้ าฉ่า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    51. นายสิงหราช  สอนทวี  ช่างไม้ ระดับ ช.๔ 

         52. นายสาธิต  แก้วประไพ  ช่างปูน ระดับ ช.๔ 
    53. นายอนุกูล  รอดทองดี  ช่างไม้ ระดับ ช.๔ 

         54. นางนิรวรรณ์  แดงละอุ่น         แม่บ้าน 
         55. นางมนัตย์  จินาคม               ยาม 
         56. นายศุภวัฒน์  โสมขันเงิน          ยาม 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. โดย นายชัชวาล  อาราษฏร์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๒ เป็นประธานการประชุม   

ก่อนวาระการประชุม 

นายชัชวาล อาราษฏร์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๒  น าบุคลากรในสังกัดทุกคนกล่าวค าปฏิญญาเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต และแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมต่อต้านการทุจริต 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานกล่าวขอบคุณบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 2 ท่ีให้การต้อนรับท่านและคณะผู้ติดตามอย่างอบอุ่น 
1.2 ประธานแนะน าตัวเอง กล่าวถึง ประวัติส่วนตัว ภูมิล าเนาอยู่ท่ีอ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
เป็นท่ีราบสูง มีลักษณะแห้งแล้งซ้ าซาก อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรคือการท านาปี เมื่อไม่ได้ท านาก็จะมาหา
งานท าท่ีกรุงเทพมหานคร ประชากรส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีเร้นแค้น กันดารและด้อยโอกาส แตกต่าง
กับอ าเภอหลังสวนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้าน ชีวิตในวัยเด็กของประธานเมื่อปิดเทอมก็จะมาหางานท า
ท่ีกรุงเทพมหานครเช่นกัน ประวัติการศึกษา ประธานจบช้ันมัธยมศึกษาท่ีอ าเภอหนองสอง จบระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ปกศ.สูง) และระดับปริญญาตรี ท่ีวิทยาลัยครูจังหวัดเลย สอบบรรจุเข้า
รับราชการในปี พ.ศ.2533 ประวัติการท างาน รับราชการครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 8 ปี จึงย้าย
กลับมาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2540 และสอบเปล่ียนต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาประมาณ 23 ปีใน
ระหว่างนี้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2542 
ต่อมาในปีพ.ศ.2555 ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2562 สอบได้เป็น
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี รับต าแหน่งครั้งแรกท่ี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ รับราชการ 2 ปีจึงย้ายมาท่ี สพป.ขอนแก่น เขต 4 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น อีก 1 ปีและสอบ
เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้มาบรรจุท่ี สพป.ชุมพร เขต 2 มีความเช่ือว่า เมื่อเราได้มาอยู่
ร่วมกันแล้วส่ิงท่ีจะมีประโยชน์ เป็นคุณท่ีสุด ก็คือการดีต่อกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันจึงน่าจะเป็นเรื่องท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ผลงานและรางวัลท่ีเคยได้รับ เช่น ผลงานการด าเนินการโรงเรียนในฝันส าเร็จในปี พ.ศ.2552
รางวัลคุรุสดุดี เมื่อปี พ.ศ.2563  
1.3 กระบวนการท างานภายใน สพป.ชุมพร เขต 2  

ส่วนใหญ่ด าเนินการได้ดีอยู่แล้วขอให้ด าเนินการได้ตามเดิมเช่น การจัดท าหนังสือราชการภายใน 
ภายนอก การรับส่งหนังสือราชการผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท าได้ดีอยู่แล้ว ขอให้ทุกคนท่ีมี
หน้าท่ีในการตรวจสอบช่วยกรองตัวหนังสือ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณด้วยความ
ละเอียดรอบคอบก็จะช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 1.3.1 การปฏิบัติหน้าท่ีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของงาน ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานตามคู่มือ/
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ใครท่ียังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานในงานท่ีตนเองรับผิดชอบก็ขอให้จัดท าไว้ และแสดงไว้  
บนเว็บไซต์ของส านักงานด้วย เช่น การขอใช้รถ การใช้ห้องประชุม คู่มือการยืมเงิน เป็นต้น หากรับผิดชอบ   
3 งานก็ควรมีคู่มือ 3 เล่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการท างานท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และให้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองว่าได้ตามมาตรฐานของงานหรือไม่ เพราะมีการประเมินการท างานผ่าน
ตัวช้ีวัดของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (KRS) และ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ซึ่ง
คะแนน ITA ของสพป.ชุมพร เขต 2 ยังไม่ได้คะแนนระดับ AA จึงขอความร่วมมือจากทุกคนในการช่วยกัน
พัฒนาให้ดีขึ้นให้ขยับข้ึนไปในระดับ AA  
 1.3.2 การให้บริการ ให้ช่วยกันสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ “น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไว้นอก” 
เมื่อมีผู้มาติดต่อราชการท่ีส านักงานขอให้ทุกท่านยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยท่ีดี สุดท้ายผลของการปฏิบัติงานก็จะ
สะท้อนมาทางคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งกลุ่มอ านวยการจะมีหน้าท่ีในการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการประจ าปี 
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 1.3.3 เวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เวลาเริ่มในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ คือ 08.30 น.ซึ่ง สพป.
ชุมพร เขต 2 ก็ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้ว หากมีปัญหาอะไรก็ให้ประสาน บอกกล่าวกันได้ ขออนุญาตเป็น      
ครั้งคราวไป ช่วงนี้ท่ีไม่มีรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ก็จะต้องอาศัย ผอ.กลุ่มเป็นหลักแทนรอง มีอะไรก็ให้
ประสานผ่าน ผอ.กลุ่ม แล้วค่อยเสนอมาท่ี ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 

 1.3.4 การอยู่ร่วมกัน ขอให้อยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง มีอะไรก็ขอให้บอกกล่าวกันคุยกันปัญหาทุกปัญหา 
มีทางออก เรื่องทุกเรื่องมีวิธีการแก้ไข หากสามารถพูดคุยเข้าใจกันได้ ไม่มีปัญหาต่อกัน ให้ความช่วยเหลือกัน
ได้ทุกงานก็จะเป็นเรื่องท่ีดีอย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานท่ีมีบุคลากรน้อย ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ก็จะปฏิบัติต่อ  
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 1.3.5 การเสนอแฟ้มงาน ให้เสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มก่อนจึงผ่านมายัง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 
ท่ีดูแลกลุ่มแล้วจึงเสนอผ่านมาท่ี ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 และในเรื่องการปฏิบัติงานปกติ เช่น การอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน อนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ หนังสือแจ้งโรงเรียน ให้รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ท่ีดูแลกลุ่มสามารถ
อนุมัติได้เลยไม่ต้องเสนอไปถึง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ยกเว้นการเชิญ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เข้าร่วมประชุม 
ก็ต้องเสนอมาท่ี ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ให้ลองปฏิบัติตามแนวทางนี้ก่อน หากจะปรับเปล่ียนเนื่องจากเหตุผล
ความจ าเป็นใดๆค่อยแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  หนังสือเร่งด่วนท่ีจะส่งไปยัง
โรงเรียนก็ให้รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ท่ีดูแลกลุ่มเซ็นได้เลย โดยเฉพาะเรื่องท่ีเป็นผลประโยชน์กับโรงเรียน 
การประกวดแข่งขัน หากท าหนังสือแจ้งโรงเรียนช้าหรือไม่ท าหนังสือแจ้งเลยก็จะท าให้โรงเรียนเสีย
ผลประโยชน์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเมื่อจ าเป็นต้องเสนอหนังสือด่วนให้ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ก็ต้องให้
ผ่าน ผู้อ านวยการกลุ่มและเลขาหน้าห้องก่อนเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง 

 1.3.6 การส่งหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัด เน้นย้ าในการส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนให้โรงเรียนได้
ด าเนินการได้ทันเวลา ถ้ายังส่งเป็นทางการไม่ได้ให้ส่งไปทางไลน์แล้วค่อยส่งหนังสือราชการตามไป เพื่อให้
โรงเรียนไม่เสียสิทธิ์ 

 1.3.7 การส่งงานและการติดตามงาน ซึ่งมักจะเป็นปัญหาของหลายหน่วยงาน เมื่อถึงก าหนดส่งงาน
แล้วไม่มีงานส่ง จึงขอให้ท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หากไม่ได้ตามก าหนดเวลา ให้ รอง ผอ .สพป.ชุมพร 
เขต 2 หรือผอ.กลุ่ม แล้วแต่กรณีเป็นคนตามงานแล้วรีบด าเนินการให้เสร็จและรายงานผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 

 1.3.8 ค าส่ังมอบหมายงานในหน้าท่ี ให้แต่ละกลุ่ม/หน่วยจัดท าค าส่ังมอบหมายงานของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยให้เป็นปัจจุบันส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมจัดท าเป็นค าส่ังมอบหมายงานค าส่ังเดียว โดยมี
หลักการ คือ ให้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้หนักท่ีใครคนใดคนหนึ่ง ให้เฉล่ียงานอย่าง
เหมาะสมจะได้มีความสุขในการท างานทุกคน 

 1.3.9 เรื่องการลาและการขออนุญาตไปราชการ หากเป็นการลาและการไปราชการของเจ้าหน้าท่ีให้ 
รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เป็นผู้อนุมัติ หากเป็นการลาและการไปราชการของ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 
และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ให้ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เป็นผู้อนุมัติ   
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1.3.10 การพิจารณาจัดสรรต่างๆ เช่น อัตราก าลัง งบประมาณ การมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเรื่อง
ส าคัญเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ท้ังในโรงเรียนและในส านักงานเขตฯ ขอให้ทุกกลุ่มด าเนินการโดยการมีส่วน
ร่วม ท้ังจากส านักงานเขตพื้นท่ี เครือข่ายสถานศึกษา ก.ต.ป.น. ผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครู สัดส่วน
เหล่านี้พยายามให้มีอย่างครอบคลุม ในการพิจารณาจัดสรรในทุกๆเรื่อง ถ้าเรื่องใดรีบร้อนมากก็ให้ด าเนินการ
ก่อน จัดล าดับความส าคัญให้ดี กรณีท่ีอ้างว่าเป็นเรื่องด่วนมากประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรไม่ทันให้เลือกส่งไป
ก่อนขออย่าให้มีเกิดข้ึน ในการจัดสรรต่างๆเมื่อให้คนกลุ่มเดียวจัดสรร แม้จะพูดว่าเป็นธรรมขนาดไหนก็ไม่เป็น
ธรรม ถ้าเป็นการจัดสรรแบบมีส่วนร่วมถึงไม่ได้ก็ไม่รู้สึกเสียใจ ดังนั้นหลักการบริหารท่ีดีมีธรรมาภิบาล ต้อง
บริหารแบบมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้ 

1.3.11 แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติท่ีผ่านมาๆ มีเรื่องใดท่ีควรจะมีการปรับปรุง มีปัญหา 
อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องใด 

นายภาคภูมิ  เพิ่งได้รับต าแหน่งท่ีกลุ่มอ านวยการมาประมาณ 1 ปี ได้รับหน้าท่ีติดตามตัวช้ีวัดต่างๆ เช่น KRS 
PMQA มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปัญหา คือ มีคนไม่ส่งตัวช้ีวัดและไม่ให้ความร่วมมือ ท าให้เกิดความ     
ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นๆท่ีพยายามให้ความร่วมมือในการส่งตัวชี้วัดท้ังท่ีมีภารกิจงานอื่นเยอะเช่นเดียวกัน และท า
ให้ตนเองต้องรับผิดชอบรายงานแทนท้ังท้ังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเท่ากับคนท่ีมีหน้าท่ี เพราะเห็นแก่ภาพรวม
ขององค์กรหากจะปล่อยว่างไว้ จึงอยากได้แนวทางว่าควรท าอย่างไรจึงจะให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในการส่ง
ตัวชี้วัด 

ประธาน เรือ่งนี้เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีท่ีผ่านมา สพป.ขอนแก่น เขต 4 ได้แก้ปัญหา
โดยแต่งต้ังให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนมาช่วย  โดยเป็นคณะท างานของ KRS 1 ชุด ของ PMQA 1 ชุด 
มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ชุด แยกกันไปคนละชุดและให้กรรมการไปตามงานจากผู้รับผิดชอบให้อีกครั้ง
หนึ่ง เพราะคะแนนเหล่านี้ส่งผลกระทบกับท้ังส านักงานเขตพื้นท่ีและโรงเรียนท้ัง 119 โรงด้วย จะใช้หลักการ 
สพป.ชุมพร เขต 2 เป็นโรงเรียนเดียว หมายความว่า โรงเรียนท้ัง 119 โรงเป็นโรงเรียนเดียวกัน คุณครูและ
ผู้บริหารท้ัง 119 โรงสามารถมาบูรณการท างานร่วมกันได้หมดทุกคน คุณครูท่านใด ผอ.รร.ท่านใดเก่งด้าน 
ICT ก็จะมาช่วยเรื่อง ICT ซึ่ง ICT ของเราก็ไม่มีคนท่ีมีความช านาญ ส่ือต่างๆของนิเทศฯ ก็จะมี ICT ของกลุ่ม
นิเทศฯ เพราะศึกษานิเทศก์เรามีน้อย ไม่เพียงพอจึงต้องใช้ทีมท่ีผสมผสานระหว่างส านักงานเขตและโรงเรียน 
จะขอรับปัญหานี้ไปศึกษาบริบทอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา 

นางพิมพ์ลักษณ์ งานสวัสดิการสวัสดิภาพของกลุ่มอ านวยการในการสร้างขวัญและก าลังใจผ่านโครงการชาตะ
สัมพันธ์ที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันจะเป็นการมอบหรีดและเงินสมทบ ในกรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ าหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิต ซึ่งหรีดและเงินสมทบกลุ่มอ านวยการได้จัดเตรียม
ให้พร้อมเสมอ ขาดแต่บุคคลท่ีจะไปให้ก าลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งปัจจุบันจะเป็นกลุ่มอ านวยการเป็นหลัก
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีอยู่เพียง 3-4 คน มีกลุ่มอื่นไปร่วมแสดงความเสียใจน้อยมาก จึงอยากให้ทุกกลุ่ม/หน่วยใน
ส านักงานได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ ให้ผู้ท่ีสูญเสียได้เห็นก าลังใจจากเจ้าหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีมากกว่านี้ จึง
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อยากจะขอความเห็นจากท่ีประชุมว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการให้ เจ้าหน้าท่ีบนเขตได้ไปร่วมให้ก าลังใจผู้
สูญเสียมากกว่านี้ 

 เรื่องท่ีสองท่ีอยากจะน าเสนอ คือ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบันซึ่งไม่มีผู้รับผิดชอบข้อมูล
ส่วนนี้โดยตรง  

ประธาน เรื่องแรกโครงการชาตะสัมพันธ์ ท าอย่างไรท่ีเพื่อนๆในส านักงานได้สับเปล่ียนหมุนเวียนกันในการ 
ร่วมให้ก าลังใจผู้สูญเสีย ฝากให้ทุกคนช่วยคิดเป็นการบ้านก่อนว่าจะต้องท าอย่างไรและน าไปพิจารณากัน      
ในการประชุมครั้งต่อไป เรื่องท่ีสองข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารสถานศึกษาอย ากให้กลุ่มบุคคลกับกลุ่ม
อ านวยการได้หารือกันจัดท าข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

นางเมธินันท์ สมัยท่ีนายภาคภูมิอยู่ท่ีกลุ่มแผนได้จัดท าข้อมูลรายละเอียดไว้เป็นปัจจุบันในข้อมูลสารสนเทศ  
กลุ่มบริหารงานบุคคลไม่ได้มีไฟล์ข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารเพื่อใช้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไฟ ล์เดิมอยู่ท่ีกลุ่ม
นโยบายและแผน ไม่มีรูปใส่เหมือนท่ีกลุ่มนโยบายและแผนท าไว้ ท่ีกลุ่มบุคคลมีเพียงไฟล์ท่ีไม่มีรูป 

นายภาคภูมิ ในตอนท่ีได้ท าข้อมูลเพื่อตอบตัวช้ีวัด Big Data ท่ีจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมการ
บริหารงานท้ัง 4 ด้าน เมื่อย้ายมาอยู่กลุ่มอ านวยการก็ไม่ ได้ท าต่อ แต่ล่าสุดก็ต้องท าเพราะต้องท าไว้ตอบ
ตัวชี้วัดเพราะไม่มีใครที่จะรับผิดชอบท างานนี้ จึงได้ท าโครงร่างไว้หน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตแต่ก็ยังไม่เป็น
ปัจจุบันเพราะข้อมูลอยู่ในส่วนงานอื่น ไม่มีเวลามาคอยตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ประธาน เข้าใจว่าเจ้าหน้าท่ีต่างมีงานล้นมือ จะหาแนวทางในการสร้างทีมเข้ามาช่วยเหลือ เพราะในการ
ประเมิน ITA จ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลแสดงไว้บนเว็บไซต์จ านวนมาก ต้องมีทีมเข้ามาช่วยเหลือ 

นางธิดารัตน์ ในการแจ้งจัดสรรงบประมาณไปให้โรงเรียนในสังกัดมีปัญหาเนื่องจากโรงเรียนไม่เข้าใจว่าต้องใช้
งบท่ีได้รับจัดสรรไปใช้จ่ายอะไร ด าเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างไร เมื่อโทรมาถามกลุ่มการเงินฯ ก็ไม่
สามารถตอบได้ต้องให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการอธิบาย แต่โรงเรียนก็มักจะโทรศัพท์มาสอบถามจากเบอร์
โทรศัพท์ท้ายหนังสือท่ีส่งเรื่องการแจ้งจัดสรรไป ซึ่งไม่ใช้กลุ่มท่ีรับผิดชอบโครงการนั้นๆ  

นางศิมารัฐ  แนวทางท่ีกลุ่มนโยบายและแผนได้ด าเนินการอยู่คือ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจัดสรรมา กลุ่มนโยบาย
และแผนได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทราบพร้อมกับการแจ้งไปยังโรงเรียน ซึ่งในหนังสือแจ้งโรงเรียนก็ได้
ระบุไว้แล้วหากมีปัญหาใดๆให้สอบถามไปท่ีเจ้าของเรื่อง เช่น แจ้งว่าเป็นของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
หากมีปัญหาก็ให้ติดต่อกลับไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ส่วนบันทึกท่ีแจ้งไปกลุ่ม
บริหารงานการเงินฯ แจ้งไปแต่งบประมาณไม่ได้แจ้งรายละเอียดของการด าเนินการ ต่อไปจะแนบต้นเรื่องไป
ให้กลุ่มบริหารงานการเงินฯได้ทราบด้วย บางโรงเรียนอ่านหนังสือท่ีแจ้งไปได้ครบถ้วน มีความเข้าใจก็สามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่มีปัญหาอะไร 

ประธาน บางครั้งอาจด้วยสถานการณ์โควิดจึงอาจจะไม่ได้มีการส่ือสารท าความเข้าใจกันมากนัก ไม่ได้มีการ
ประชุม อบรม ช้ีแจงกันแบบ Face to Face จากนี้ไปก็น่าจะค่อยๆดีข้ึน 
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