รายงานการขาราชการ พนักงานราชการสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ครั้งที่ 1 / 2553
วันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. -16.30 น.
ณ หองประชุมศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ผูมาประชุม
1. นายดาลัน นุงอาหลี
2. นายหัว้ ศรีสุด
3. นางพรพิศ จันทรโชติ
4. นายยูซุฟ ใบหมาดปนจอ
5. นางสาวโชติมา ตันติ์ศรีสกุล
6. นางสาวเดือน โพธิรัตน
7. นายสมมาตร ดาแลหมัน
8. นางสาวหนึ่งนภา กลอมโกมล
9. นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ
10. นายเสดอาหมาด ศรียาน
11. นางสุนี แกสมาน
12. นางสาวนัศรียา ติลาเตะ
13. นายวราวุธ วงศาชนัท
14 นางรอดียะฮ ยีสา
15. นายมนตรี มะสมัน
16. นายเอกวิทย หวันตาหลา
17. นายมะหะหมัดอิคลาส โอมณี
18. นางสาวอามีนะ สูสัน
19. นางมิยารอ มานะกลา
20. นางสาวฮามีดะ หลีดนิ ซุด
21. นางฮาดียะ สลีหมีน
22. นางซัลวา มณีหยัน
23. นางสาวฮาบีดะ ดาหมาด
24. นางสาวอัษนีย แดงตี
25. นางสาวอุไร โสะเตง
26. นางสาวรุจิรา คลังของ
27. นางรอฮานี หัดสกุล
28. นางสาวดารุณี ไกรรักษ
29. นางอมรรัตน สังขทอง

ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประธาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญพิเศษ
รองประธาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
ครูผูสอนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนธรรมศาสนวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนธรรมศาสนวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนมําบาอุลอูลูม
ครูผูสอนโรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนยี ะห
ครูผูสอนโรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนยี ะห
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลอูลูม
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลอูลูม
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

นางสาวชีลาณี มะสมัน
นางรัชนีกร มาราสา
นางสาวกราโสม ดําดี
นางสุหรี่ องสารา
นางกูฟารีดี แกวสลํา
นางสาวอาบีดา เตาวโต
นายอาบูบากาต หลังปูเตะ
นางสาวนูรมะหนี เถาวัลย
นางสาวขนิษฐา สองเมือง
นายทวี หลีเยาว
นายบุญเลิศ ยาแลหวา
นายมุสลิม ลิงาลาห
นายไมตรี หยังดี
นายอับดุลละห อาดํา
นางซอฟเยาะ หลีมานัน
นางสาวเย็นฤดี ยาบา
นางฮาตีรา มุสิทธ
นางสาวมาซีเตาะ หลีดนิ ซุด
นางสาวลินดา หนุเกตุ
นางสาวสุวัยดา แกสมาน
นางสาวอาตีรา นุยเด็น
นางสาวสุนิสา สูหลง
นางสาวสุกัญญา หลังชาย
นางสวรรยา หยังหลัง
นายอภิรัฐ แวะอามา
นายซัลมาน บูเดียะ
นางอารีรัตน หนูชุสุข

ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ครูโรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห
ครูผูสอนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ครูโรงเรียนธรรมศาสนวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนตัรกีย้ ะตุลอุมมะห
ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามดารุลบิร
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลฟารีห
ครูผูสอนโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนตัรกีย้ ะตุลอุมมะห
ครูผูสอนโรงเรียนแสงธรรม
ครูผูสอนโรงเรียนแสงธรรม
ครูผูสอนโรงเรียนมัดราซะฮอัสซุนนาตุลอิสลามียะฮ
ครูผูสอนโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิร
ครูผูสอนโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ครูผูสอนโรงเรียนสันติศาสตรศึกษา
ครูผูสอนโรงเรียนสันติศาสตรศึกษา
ครูผูสอนโรงเรียนมําบาอุลอูลุม
ครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ครูผูสอนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

ผูไมมาประชุม
1. นางนิยะ ตําบัน
ครูโรงเรียนดารุลอูลูม (ลาคลอด)
2. นางสาวสุดใส บุญเสน
นักวิชาการเงินและบัญชี (ไปราชการ)
3. นางสาวหาสานะ นิละ
นักวิชาการเงินและบัญชี (ไปราชการ)
4. นางสาวอรวรรณ คนธวรรธน นักประชาสัมพันธ (ไปราชการ)
5. นางสาวกนิษฐยา หลีดินซุด นักวิชาการศึกษา (ไปราชการ)
6. นางสาวฝารีดา กาเส็มสะ นักวิชาการศึกษา (ไปราชการ)
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงวา
1.1 วันนี้มีเจาหนาที่จากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มาติดตาม
เรื่ อ งเงิ น อุ ด หนุ น ของโรงเรี ย นเอกชน 4
โรงเรี ย น ได แ ก โรงเรี ย นอนุ บ าลเพชรกาญจน โรงเรี ย น
นิดาศึกษาศาสตร โรงเรียนสันติศาสตรศึกษา โรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล ไดมอบหมายใหพนักงานราชการเขารวมในการติดตามครั้งนี้ดวย 5 คน
1.2 การลา ในการลาปวยนั้นใหรีบสงใบลาหลังจากมาทํางานปกติหรือใหแจงทางโทรศัพท
มาใหทราบ ไมควรปลอยไวนานแลวคอยทําหนังสือขอลาปวย สวนลากิจนั้นใหลาลวงหนา
1.3 การทําหนังสือราชการ เจาหนาที่มักสับสนกับคําวา “ทราบ” และ “โปรดทราบ”
ซึ่งหลักในการคิด ใหดูผูที่ลงนามหนังสือนั้น หากสงถึงหนวยงาน/บุคคลที่อยูเทากันหรือสูงกวา เชน หนังสือจาก
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ส ง ถึ ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ถึงผูวาราชการจังหวัด ใชคําวา “โปรดทราบ” สวนหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูลสงถึงโรงเรียน ถึงพนักงานราชการ ใชคําวา “ทราบ”
เปนตน และอีกคําหนึ่งที่มักใชกันผิด
คือ “กําหนดการ” กับ “หมายกําหนดการ” ซึ่งคําวา “หมายกําหนดการ” นั้นใชกับงานราชพิธี
1.4 มีผูอํานวยการโรงเรียน ครูที่มาติดตองาน รองเรียนวาเจาหนาที่ในสํานักงานไมคอยยิ้ม
แยมแจมใส ไมคอยซักถาม ซึ่งทานผูอํานวยการไดบอกกลาวเจาหนาที่ใหทราบแลว และตอนนี้เจาหนาที่ก็
ปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมและดีขึ้น
1.5 ในเว็บไซดถามมาตอบไป มีพนักงานราชการครูผูสอนทานหนึ่ง โพสตมาวาพนักงาน
ราชการอยูโรงเรียนเหมือนโดนทอดทิ้ง ซึ่งทานผูอํานวยการรับทราบแลวตอไปนี้ทานผูอํานวยการจะพยายามไป
เยี่ยมใหครบทุกโรงเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/1553
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 นโยบายการพั ฒ นาการศึ ก ษา (นายชิ น วรณ บุ ณ ยเกี ย รติ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ)
นโยบายการพัฒนาการศึกษา ของทานนายชินวรณ บุณยเกียรติ มี 8 ขอ คือ
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3.1.1 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ทศวรรษแรกนั้นไดผา นไป
แล ว จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ซึ่ ง มี ทั้ ง ส ว นที่ สํ า เร็ จ และส ว นที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไ ข สํ า หรั บ ทศวรรษที่ ส อง
ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ ดังนั้นการลงไปทํางานที่โรงเรียนเราตองทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ
3.1.2 โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ เปนโครงการเดิมซึ่งจะตองไดคุณภาพ
ดีกวาเดิม โดยยึดหลักภาคี 4 ฝาย ไดแก ครู กรรมการนักเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน
3.1.3 จัดตั้ง “โรงเรียนดีประจําตําบล” จะนํารองเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน
1 ตําบล
3.1.4 พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จากเอกสารนั้น 3 จังหวัดแตทาน
ผูตรวจราชการกระทรวงยืนยันแลววาจริงๆแลวเปน 5 จังหวัด รวมทั้งสตูลและสงขลาดวย เพราะวาเปนเรื่องของ
การสรางความมั่นคงภาคใต พัฒนาปอเนาะใหเขมแข็ง การปรับปรุงหลักสูตรการสอนศาสนาในโรงเรีย น
เพื่อใชการศึกษาสรางสันติสุขและสมานฉันท
3.1.5 สรางแหลงเรียนรูราคาถูก คือ กศน. ตําบล เปนเรื่องของ กศน.
3.1.6 จัดทําโครงการ Teacher channel จากการมี Tutor channel ใหกับนักเรียน
ดังนั้นคนที่เปนครูจะตองติดตามเรื่องนี้ใหดี เพราะมีประโยชนในการนําไปสอนนักเรียน
3.1.7 สรางขวัญและกําลังใจครู เปนเรื่องวิทยฐานะของขาราชการครู
3.1.8 สนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โครงการชุมชนออนไลน
นางรอดียะฮ ยีสา แจงวา โครงการชุมชนออนไลนสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สรางขึ้นมาเนื่องจากวา การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลไดมีการจัดตั้งเครือขายขึ้นมา ไดแก เครือขายโรงเรียน
เอกชนสามั ญ เครื อ ข า ยโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาควบคู ส ามั ญ เครื อ ข า ยโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
และเครือขายโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อสรางกลุมในการติดตอประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันแกไข
ปญหา พัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพ มาตรฐานที่เทาเทียมกัน สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูลมองวานาจะมีเครื่องมือที่สามารถชวยในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู การแสดงความคิดเห็น
เลาเรื่องราวประสบการณ ซักถามปญหา เผยแพรขอมูลขาวสาร ตอนนี้โครงการกําลังอยูระหวางการพัฒนา
และทดสอบระบบ สวนเว็บไซตในการเขาใช คือ http://www.community.opes.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
นายยูซุฟ ใบหมาดปนจอ นักทรัพยากรบุคคล แจงวา พนักงานราชการทั่วไปนั้นจะตองมี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 2
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2
ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน แลวนําคะแนนมารวมกัน เพื่อสรุปออกมาวาจะไดเลื่อนคาตอบแทน
การเลิกจาง หรือการตอสัญญาจาง สําหรับครูผูสอนในโรงเรียน จะมอบหมายใหกับผูอํานวยการโรงเรียนในการ
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ประเมิ น ในการเตรี ย มการเพื่ อ รับ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ นั้ น ให เ ตรี ย มสรุ ป ผลงานของตั ว เอง เพื่อ ให
คณะกรรมการไดดูผลงานที่ผานมา ซึ่งจะมีการประเมินประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ หลักเกณฑในการประเมิน
มี 2 ดาน คือดานผลงานรอยละ 70
ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติ รอยละ 30 ระดับผลการประเมิน
มี ระดับดีเดน ระดับดี และระดับปรับปรุง (รายละเอียด ดังเอกสารแนบที่ 1)
- แบบประเมินผลพนักงานราชการ (ดังเอกสารแนบ ที่ 2)
มติที่ประชุม รับทราบ ในการประเมินครูผูสอนใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูประเมิน เจาหนาที่ในสํานักงาน
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเปนผูประเมิน สําหรับครูผูสอนโรงเรียน
มัดราซะฮอัสซุนนาตุลอิสลามียะฮ และโรงเรียนดารุลฟารีห สํานักงานจะเปนผูประเมิน
3.4 การรายงานผลการปฏิบัติ/ปญหาอุปสรรค ของแตละกลุม
นายวราวุธ วงศาชนัท หัวหนากลุมนโยบายและแผน แจงวากลุมนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้
- อบรมโครงการ E-Filling ของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
- จัดทําโครงการระบบ E-Filling ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
- จัดทํารายงานน้ําทวม ของโรงเรียนแสงประทีปและโรงเรียนดารุลอูลูม
- (อนาคต) จะจัดอบรมจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ และอบรมในเรื่องของ
การปฏิบัติงานทางดานสารสนเทศ
- จะจัดทําการระบบการสง E-Filling ระหวางบุคคล
นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ หัวหนากลุมสงเสริมอิสลามศึกษาและการศึกษานอกระบบ
แจงวากลุมสงเสริมอิสลามศึกษาและการศึกษานอกระบบ ปฏิบัติงานดังตอไปนี้
- I-net จัดสอบไปแลวเมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2553 และจะประกาศผลสอบ
วันที่ 25 มีนาคม 2553 ทางเว็บไซดของ สทศ.
- การอบรมคอมพิ วเตอรแกครูผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิดและครู ผู
โรงเรียนสอนศาสนานอกระบบ จะจัดระหวางเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ณ สบย.ที่ 12 ยะลา โดยไมจํากัด
จํานวน และไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
- โครงการสานใจไทย สูใจใต รุนที่ 14 และ 15 รับสมัครเยาวชนอายุระหวาง 15-18
ป ที่เรียนอยูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะ ลักษณะของโครงการเปนการนําเยาวชนไปพักกับ
ครอบครัวอุปถัมภที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปนเวลา 20 วัน กําหนดการรับสมัครวันที่ 8-9 มีนาคม 2553
ไมจํากัดจํานวน แตตองสอบสัมภาษณเพื่อคัดกรอง รับทั้งผูหญิงและผูชาย รับรุนละ 13 คน จะสัมภาษณใน
วันที่ 10 มีนาคม 2553 ณ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล การจัดโครงการรุนที่ 14 ระหวาง
วันที่ 19 มีนาคม – 11 เมษายน 2553 รุนที่ 15 ระหวางวันที่ 17 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2553
- โครงการสอบเที ย บอิ ส ลามศึ ก ษา ระดั บ ตอนต น ตอนกลาง และตอนปลาย
รับสมัครวันที่ 1-5 มีนาคม สอบวันที่ 24-25 มีนาคม สําหรับสถานที่สอบจะแจงใหทราบอีกครั้ง
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- การบริหารจัดการอิสลามศึกษา
เนื่องจากการใชหลักสูตรอิสลามศึกษาของ
โรงเรียนใชมาตรฐานที่ตางกัน ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคมากมาย และตอนนี้มีหลักสูตรออกมาใหม ในป
การศึกษาหนา 2553 สบย. จะใชหลักสูตรอิสลามศึกษา 46 พรอมกันทั้งหมดทุกโรงเรียน
- โครงการนิเทศตาดีกา เปนโครงการตอเนื่อง ทํามาแลว 2 ครั้งๆนี้เปนครั้งที่ 3 ซึ่งจะ
ดําเนินการในอีกประมาณ 2 เดือนขางหนา
- การอบรมกีรออาตีใหแกครูตาดีการ ซึ่งรายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง
นายสมมาตร ดาแลหมัน หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษาในระบบ แจงวากลุมสงเสริม
การศึกษาในระบบ ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
- โครงการอบรมหลักสูตรแกนกลางระดับประถมศึกษา
- โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนเอกชน ซึ่งเปนการดู
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 5 ดาน คือ ดานบริหารงาน ดานการศึกษา ดานบริหารงานทั่วไป ดานงบประมาณ
และดานบริหารจัดการ
- การทดสอบ การวัดผลตางๆ เชน การสอบ 0-net ขอใหโรงเรียนไดปริ้นผลการ
สอบ 0-net แลวใหดําเนินการวิเคราะหผลการสอบของนักเรียนเก็บไวที่โรงเรียน นอกจากนี้ก็มีการสอบ NT และ
LAS ซึ่งเปนนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา การทดสอบตางๆอยากใหโรงเรียนไดเขารวม เสียคาใชจายไมมาก
ซึ่งเปนการลงทุนที่คุมคา
- โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารกลางวัน และโครงการเรียนฟรี 15 ป
อย างมีคุณภาพ ซึ่ งขอให พนั กงานราชการชว ยเปนหูเป นตาและสรางความตระหนักใหแ ก โรงเรีย น ในการ
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ และจะมีเจาหนาที่ลงไปตรวจสอบ เพราะเปนนโยบายของรัฐบาล
- นอกจากนี้ เปนเรื่องที่เกี่ยวของระหวาง สช. กับโรงเรียน โดยทําใหถูกตองตาม
พรบ. โรงเรียนเอกชน ไมวาจะเปนการรายงานการแตงตั้ง บรรจุ ถอดถอน ซึ่งที่ผานมาโรงเรียนปฏิบัติยังไม
ถูกตอง ซึ่ง สช. พยายามที่จะสงเอกสารทาง E-Filling หรือสงทางเว็บไซตของ สช. ไปให และในการรายงานผล
จะตองรายงานผลไมเกิน 30 วัน
นางพรพิศ จันทรโชติ หัวหนากลุมอํานวยการและกลุมการเงิน อุดหนุนและสวัสดิการ
แจงผลการปฏิบัติงานของกลุมวาจากการที่ไดไปรวมนิเทศในเรื่องของการบริหารงบประมาณ นั้นเห็นดวยกับ
สมมาตร ที่ อ ยากให พ นั ก งานราชการทุ ก ท า นช ว ยเป น หู เ ป น ตาให สํ า นั ก งาน ทั้ ง เรื่ อ งของโครงการเรี ย นฟรี
โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ สําหรับเรื่องการโอนเงินตางๆจะแจงใหทราบ
ทางเว็บไซดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแตงกายของขาราชการ/พนักงานราชการ
นายวราวุธ วงศาชนัท แจงวาเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว ผูเขารวมประชุมเสนอวา
อยากใหมีเสื้อทีมของสํานักงานฯ แตเนื่องจากในการจัดทําเสื้อนั้น มีหลากหลายความคิดเห็น ดังนั้นในการ
ประชุมครั้งนี้ จึงอยากใหขาราชการ พนักงานราชการทุกทานไดรวมกันพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งเสื้อที่ใหผูเขารวม

7

ประชุมพิจารณาเปนผาบาติก จากรานสีสันบาติก มี 3 ตัว 3 สี คือ สีชมพู สีฟา สีมวง (ตามแบบที่นําเสนอ)
ราคาแขนสั้น ตัวละ 550 บาท แขนยาว 750 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ เสื้อทีมสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนสีฟา แตลวดลายเปนลวดลายตาม
แบบเสื้อสีชมพู ผูหญิงสั่งผาจากรานสีสันบาติก ทานละ 2 หลา ราคา 400 บาท สวนผูชายสั่ง
ตัดจากรานไดเลย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 บัตรกาชาด เนื่องจากทางจังหวัดไดขอความอนุเคราะหสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ในการขายบัตรกาชาด ซึ่งขอใหขาราชการ พนักงานทุกทานไดชวยกันคนละใบ ราคาใบละ 50 บาท
5.2 ผูเขารวมประชุม เสนอวาอยากใหสํานั กงานจัดให มีสวัสดิการแกพนั กงานไดกูยื มเงิ น
สําหรับสถาบันการเงินที่ทํา MOU กับสํานักงานในตอนนี้นั้นยังไมมี มีธนาคารที่มาที่สํานักงาน เชน ธนาคาร
อิสลามมาติดตอใหสํานักงานโอนเงินอุดหนุนผานทางธนาคารอิสลาม เนื่องจากมีบางโรงเรียนกูยืมเงินไปแลวไม
สงคืน อีกธนาคารหนึ่ง คือธนาคาร ธกส. ซึ่งก็มีระบบอิสลามดวยที่เขามาติดตอเชนกัน และทานผูอํานวยการ
รับปากวาจะประสานงานให
5.3 บัตรพนักงานราชการ ตอนนี้กําลังดําเนินการใกลจะเสร็จแลว คาดวาสัปดาหหนาคง
เรียบรอย
5.4 ผูเขารวมประชุม เสนอวาในการสอบประเมิน LAS, NT นั้นอยากให สช.จังหวัด ชวยย้ํา
ใหโรงเรียนเขารวม เนื่องจากเปนผลดีแกนักเรียนอยางมาก
5.5 ผูเขารวมประชุม เสนอวาในการรายงานผลปฏิบัติงานนั้นการประชุมครั้งตอไป อยากให
ครูผูสอนในโรงเรียนไดมีโอกาสพูดคุย และนําเสนอการปฏิบัติ ปญหาอุปสรรคในการทํางาน โดยใหมีตัวแทน
จากครูผูสอนในโรงเรียนในการนําเสนอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.
อามีนะ สูสัน
(นางสาวอามีนะ สูสัน)
พรพิศ จันทรโชติ
(นางพรพิศ จันทรโชติ)

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม และมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นควรกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ”
ข อ ๒ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ
ประโยชน ในการที่สวนราชการจะใชเป น เครื่ องมือ ในการบริหารพนักงานราชการและนําผลการ
ประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) การเลื่อนคาตอบแทน
(๒) การเลิกจาง
(๓) การตอสัญญาจาง
(๔) อื่นๆ
ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
ขอ ๔ ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายใตหลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย
สวนราชการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน

ขอ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวา
รอยละ ๗๐
(ก) การประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
๑. ปริมาณงาน
๒. คุณภาพงาน
๓. ความทันเวลา
(ข) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนราชการอาจกําหนด
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จําเปนตอการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิ จและสภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตําแหนงตาง ๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สวนราชการอาจ
พิจารณาใชตามแบบแนบทายประกาศนี้ หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได
ข อ ๖ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง เป น ผู ป ระเมิ น แจ ง ให ผู รั บ การประเมิ น ทราบถึ ง
เปาหมายของการปฏิบัติงานตามตําแหนงและงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับขอกําหนดการ
จางที่กําหนดในสัญญาจาง
ขอ ๗ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปละ ๒ ครั้ง
ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครัง้ ที่ ๒ ประเมินผลในชวงการปฏิบตั งิ านระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ขอ ๘ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(๒) หัวหนาหนวยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่

เปนประธาน
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
และเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาที่ในการ
กลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น ธรรมจากการใช ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผลการประเมินตอหัวหนาสวนราชการ

ขอ ๙ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชาซึ่ง
เปนผูประเมินแจงผลการประเมินใหพนักงานราชการทั่วไปผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษา
แนะนําแกพนักงานราชการทั่วไปเพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
ขอ ๑๐ พนักงานราชการทั่วไปผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
แลว มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินติดตอกัน ๒ ครั้งต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็น
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป
ขอ ๑๑ กรณีที่จะมีการตอสัญญาจาง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมีผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลังไมเกิน ๔ ป ไมต่ํากวาระดับดี ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาทํา
ความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งจางตอไป
ข อ ๑๒ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงานราชการพิเ ศษ ใหกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) ใหหัวหนาสวนราชการและผูรับผิดชอบงาน/โครงการรวมกันประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษใหประเมินจากผล
การปฏิบัติงานตามเปาหมายและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับขอตกลง/เงื่อนไขใน
สัญญาจาง ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๓) ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการพิเศษเปนรายเดือนหรือเปนระยะ เมื่องาน/โครงการ ไดดําเนินการสําเร็จไปแลวรอยละ ๒๕
รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๕ และรอยละ ๑๐๐ หรืออื่น ๆ โดยเทียบเคียงกับเปาหมายของงาน/โครงการ
ขอ ๑๓ ใหสวนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนําไปใชตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ลงชื่อ

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เอกสารแนบ 2
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อผูรับการประเมิน………………………………… วันเริ่ม – วันสิน้ สุดสัญญาจาง…………………………
ตําแหนง…………………………………………… กลุมงาน…………………………………………………
สังกัด………………………………………………… อัตราคาตอบแทน………………………… บาท/เดือน
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
F

ครั้งที่ 1

ระหวางวันที…
่ …………………..ถึงวันที่………………………

F

ครั้งที่ 2

ระหวางวันที…
่ …………………..ถึงวันที่………………………

การกําหนดระดับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ระดับ

รายละเอียด

3

ปฏิบัติหนาที่ไดดีเกินกวาที่กาํ หนด (ดีเดน)

2

ปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กําหนด (ดี)

1

ปฏิบัติหนาที่ไดต่ํากวาทีก่ ําหนด (ควรปรับปรุง)

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
พนักงานราชการทั่วไปและใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ แลวแตกรณี ดังนี้
1. การเลื่อนคาตอบแทน
2. การเลิกจาง
3. การตอสัญญาจาง
4. การพัฒนาและแกไขการปฏิบตั ิงาน
5. การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ

2

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 1
สวนที่ 1 การประเมินผลงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
และงานที่ไดรบั มอบหมาย

(1)
คะแนน
เต็ม

เปาหมาย
ที่ตองการ

(2)

(3)

ระดับที่ไดรับ

คะแนน
ประเมิน
ชอง (1) X (2)

(1 - 3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
…
…
คะแนนเต็ม
คะแนนประเมินดานผลงาน =

100

คะแนนประเมินรวม
100

หมายเหตุ การประเมินดานผลงาน ผูประเมินผลงานใหระดับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จากผลสําเร็จของงาน โดยพิจารณาจาก
- ปริมาณงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตกลงกันไว
- คุณภาพผลงาน พิจารณาจากความถูกตอง ขอผิดพลาด
- ความทันเวลา จากเวลาที่กําหนด

คะแนนประเมินรวม

=

คะแนนประเมินดานผลงาน

=

ระดับการประเมิน
ดีเดน
= (ระดับ 2.51 – 3.00)
ดี
= (ระดับ 1.51 – 2.50)
ควรปรับปรุง = (ระดับ 1.00 – 1.50)

3

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 1
สวนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน

คุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน

(1)
คะแนน
เต็ม

(3)

(2)
เปาหมาย
ที่ตองการ

ระดับที่ คะแนนประเมิน
ไดรับ ชอง (1) X (2)
(1 - 3)

1. ความสามารถ และความอุตสาหะใน
การปฏิบัติงาน
2. การรักษาวินยั และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเปนพนักงานราชการ
3. ความซื่อสัตย
4. ความรับผิดชอบ
5. ความเสียสละและอุทิศเวลาใหราชการ
6. ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง
7. การมาปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
คะแนนประเมินดานคุณลักษณะ =

100

คะแนนคุณลักษณะรวม

100

คะแนนคุณลักษณะรวม

=

คะแนนประเมินคุณลักษณะ

=

หมายเหตุ
การประเมินดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ผูประเมินให ระดับการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (ดีเดน = 2.51- 3.00 /
ดี = 1.51 – 2.50/ควรปรับปรุง = 1.00 – 1.50) จากพฤติกรรมของพนักงานราชการที่ไดแสดงออกมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ที่กําหนดไว
สรุปผลการประเมิน ทั้ง 2 ดาน = ...…….คะแนน
(คะแนนประเมินดานผลงาน x 0.7) + (คะแนนประเมินคุณลักษณะx0.3)
สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 1
F ดีเดน
(2.51 – 3.00)
F ดี
(1.51 – 2.50)
F ควรปรับปรุง (1.00 – 1.50)

4

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานครั้งที่ 1
ความเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบตั ิงานของผูรบั การประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………… ผูประเมิน
( …………………………………… )
ตําแหนง……………………………………
วันที่ ………………………………
ขาพเจาไดรับแจงผลการประเมินแลวเมื่อวันที่ ……………………………
ลงชื่อ …………………………………… พนักงานราชการ
(……………………………………) ผูรับการประเมิน
ตําแหนง………………………………………
วันที่ ……………………………………
ในกรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงนาม ใหผูแจง บันทึกไวเปนหลักฐาน
2. ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง

[ ] เห็นดวยกับการประเมินขางตน
[ ] เห็นดวยกับการประเมินขางตน
[ ] มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
[ ] มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( ………………………………)

ตําแหนง………………………………………

ลงชื่อ………………………………….
( ………………………………)

ตําแหนง………………………………………

4. ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง
[ ] เห็นดวยกับการประเมินขางตน
[ ] มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( ………………………………)
ตําแหนง………………………………………

5

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 2
สวนที่ 1 การประเมินผลงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
และงานที่ไดรบั มอบหมาย

(1)
คะแนน
เต็ม

เปาหมาย
ที่ตองการ

(2)

(3)

ระดับที่ไดรับ

คะแนน
ประเมิน
ชอง (1) X (2)

(1 - 3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
…
…
คะแนนเต็ม
คะแนนประเมินดานผลงาน =

100

คะแนนประเมินรวม
100

หมายเหตุ
การประเมินดานผลงาน ผูประเมินผลงานให ระดับการประเมินผลปฏิบัติงาน
จากผลสําเร็จของงาน โดยพิจารณาจาก
- ปริมาณงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตกลงกันไว
- คุณภาพผลงาน พิจารณาจากความถูกตอง ขอผิดพลาด
- ความทันเวลา จากเวลาที่กําหนด

คะแนนประเมินรวม

=

คะแนนประเมินดานผลงาน

=

ระดับการประเมิน
ดีเดน
= (ระดับ 2.51 – 3.00)
ดี
= (ระดับ 1.51 – 2.50)
ควรปรับปรุง = (ระดับ 1.00 – 1.50)
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 2
สวนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน

คุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน

(3)

(2)

(1)
คะแนน
เต็ม

เปาหมาย
ที่ตองการ

ระดับที่ คะแนนประเมิน
ไดรับ ชอง (1) X (2)

(1,2 หรือ3)

1. ความสามารถ และความอุตสาหะใน
การปฏิบัติงาน
2. การรักษาวินยั และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเปนพนักงานราชการ
3. ความซื่อสัตย
4. ความรับผิดชอบ
5. ความเสียสละและอุทิศเวลาใหราชการ
6. ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง
7. การมาปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
คะแนนประเมินดานคุณลักษณะ =

100

คะแนนคุณลักษณะรวม

100

คะแนนคุณลักษณะรวม

=

คะแนนประเมินคุณลักษณะ

=

หมายเหตุ
การประเมินดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ผูประเมินให ระดับการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (ดีเดน = 2.51- 3.00 /
ดี = 1.51 – 2.50/ควรปรับปรุง = 1.00 – 1.50) จากพฤติกรรมของพนักงานราชการที่ไดแสดงออกมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ที่กําหนดไว
สรุปผลการประเมิน ทั้ง 2 ดาน = ...…….คะแนน
(คะแนนประเมินดานผลงาน x 0.7) + (คะแนนประเมินคุณลักษณะx0.3)

F
F
F

สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 2
ดีเดน
(2.51 – 3.00)
ดี
(1.51 – 2.50)
ควรปรับปรุง (1.00 – 1.50)

สรุปผลการประเมินทั้งป =
( ผลการประเมินครั้งที่ 1 + ผลการประเมินครั้งที่ 2)

2
F
F
F

ดีเดน
ดี
ควรปรับปรุง

(2.51 – 3.00)
(1.51 – 2.50)
(1.00 – 1.50)
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานครั้งที่ 2
ความเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบตั ิงานของผูรบั การประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………ผูประเมิน
(……………………………………)
ตําแหนง……………………………………
วันที่ ………………………………
ขาพเจาไดรับแจงผลการประเมินแลวเมื่อวันที่ ……………………………
ลงชื่อ …………………………………… พนักงานราชการ
(……………………………………) ผูรับการประเมิน
ตําแหนง……………………………………
วันที่ ……………………………………
ในกรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงนาม ใหผูแจง บันทึกไวเปนหลักฐาน
3. ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง
2. ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป
[ ] เห็นดวยกับการประเมินขางตน
[ ] เห็นดวยกับการประเมินขางตน
[ ] มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
[ ] มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( ………………………………)

ตําแหนง………………………………………

ลงชื่อ………………………………….
( ………………………………)

ตําแหนง………………………………………

4. ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง
[ ] เห็นดวยกับการประเมินขางตน
[ ] มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( ………………………………)
ตําแหนง………………………………………

