
    
 

 
ส าเนารายงานการประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ครั้งที่  2/2565 

วันพุธ  ที่  16  มีนาคม  2565   
ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

และผ่านระบบ  Google  Meet 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นางอุไร  พรหมปาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 3.  นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 4.  นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
 5.  นายพชร  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
 6.  นายณรงค์  ทองเทพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
 7.  นางณัฐติกา  หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 8.  นายชาญณรงค์  รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 9.  นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

 10.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 11.  นางสาวอารีย์  เขียวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 12.  นางสุธัญญา  เวชรังษ ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 13.  นางสาวสุชาดา  สัจจากลุ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 14.  นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 15.  นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์  ศึกษานิเทศก์ 
 16.  นางสาวอนงค์นาฏ  หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 17.  นายธนากรณ์  เขียวท้วม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 18.  นายกิตตภิัฏ  กาญจนสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ 
 19.  นางสมจิตต์  ใจจ้อง   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 20.  นางสาวศาสดา  คงจรัส  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 21.  นางกุสุมา  ขาวรมย์   พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 22.  นางสาวดารณี  แก้วด า  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 23.  นางสาวปิยะนุช  ชูปาน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 24.  นางสาวธิดารัตน์  สุขมาก  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 25.  นางพนิดา  เกลี้ยงสิน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

/26.  นางสาวทัศน์วรรณ... 
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 26.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 27.  นางสาววิภาว ี ศรีชูทอง  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 28.  นางสาวอนงค์นาฏ  ปัตตา  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 29.  นางสาวรัศญา  สินทรัพย์  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 30.  นายชนะศักดิ์  พลนุ้ย  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Google  Meet 
   1.  นายเอนก  พรมชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
   2.  นายประมวล เตี้ยนวล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
     โรงเรียนควนขนุน 
   3.  นายสมนึก  เวชสิทธิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
   4.  นายปิยพงศ์  หนูด า   ผู้อ านวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
   5.  นายสุรชน นิ่มดวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา 
   6.  นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
   7.  นางสาวกาญจนา  เดชสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
   8.  นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
   9.  นายเพลิง  ขุนชิต   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
 10.  นายโชต  รัตนประพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 11.  นางวันดี พลเพชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาบ ารุง 
 12.  นางกฤติกา  อินใหม่   ผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 13.  นางรุ่งระวี สาเหล็ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวุธ 
 14.  นายอนุกูล  ชุมทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
 15.  นางสาวรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
 16.  นายโชติ  จิตขาว   ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 17.  นายเปรียญ  ชูทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนพนางตุง 
 18.  นายภูวไนย รักจ ารูญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี   
 19.  นายมณี  เรืองแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง 
 20.  นายจ าลอง  เพชรมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 21.  นายจักรพงษ์ ทองประดับ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
 22.  นางมาลี  แก้วละเอียด  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
 23.  นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 24.  นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 25.  นางละออ วัชราคม   ครู  โรงเรียนอุดมวิทยายน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
     โรงเรียนอุดมวิทยายน 

/26.  นางสาวโสมสุดา 
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 26.  นางสาวโสมสุดา วิจิตรพันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชัยสน  
 27.  นายวิสุทธิ์ ทองช่วย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
 28.  นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน 
 29.  นางดวงแข กาวชู    รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
 30.  นางสกุลตา ณ พัทลุง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
 31.  นายสุรศักดิ์ สุขทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
 32.  นางวิไลลักษณ์ เมืองสง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
 33.  นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
 34.  นางสาววัจราพร ไชยตรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
 35.  นางสาววิไลวรรณ ชูทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
 36.  นางจุฑารัตน์  ศรีก่อเกื้อ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 37.  นายลัด  ตีบกลาง    รองผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 38.  นางสาวลัดดา แสงจันทร์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 39.  นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
 40.  นางธิดารัตน์ หมีนปาน   ครู  โรงเรียนกงหราพิชากร 
 41.  นางประคอง คงสุวรรณ   คร ู โรงเรียนเขาชัยสน 
 42.  นางภัสรัญช์ภร จินา   ครู  โรงเรียนควนขนุน 
 43.  นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร   ครู  โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
 44.  นางสุวลักษณ์ เกาะทอง    ครู  โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
 45.  นางอนงค์ ด้วงเอ่ียม   ครู  โรงเรียนตะแพนพิทยา 
 46.  นางวันเพ็ญ วังช่วย    คร ู โรงเรียนตะโหมด 
 47.  นางณัฐยา โชคพระสมบัติ   ครู  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
 48.  นางสาวฉัตรพิไล จันทร์ราม   คร ู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 49.  นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ์   ครู  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 50.  นางนิตยา สังข์เศรษฐ   คร ู โรงเรียนประชาบ ารุง 
 51.  นางศิริวรรณ ขุนรักษ์   ครู  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 52.  นางปิยธิดา อุ่นปลอด   คร ู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 53.  นางจินตนา ศุภพงศ์   ครู  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 54.  นายชัยวัฒน์ ช่วยแท่น   ครู  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 55.  นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์  ครู  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
 56.  นางสาวลิดา เลี่ยมปาน  ครู  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
 57.  นางฟาริดา ด้วงดล    ครู  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 58.  นายวินิชย์ ทองประศรี  ครู  โรงเรียนอุดมวิทยายน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี – 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

- ไม่มี - 
 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 โรงเรียนกงหราพิชากร  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง 
 นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร  พร้อมด้วย  นายณรงค์  ทองเทพ  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง  จ านวน  1  เครื่อง 
ที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 1.1  วันที่  15  มีนาคม  2565  ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  มีประเด็นวาระส าคัญ คือ 
       1.1.1  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ครู  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (การย้ายกรณีปกติ)  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  มีต าแหน่งว่างเดิม  1  ต าแหน่ง  คือ  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  และว่างเพ่ิมเติม  1  ต าแหน่ง  
คือ  โรงเรียนกงหราพิชากร  รวม  2  ต าแหน่ง   
        1.1.2  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี พ.ศ. 2565  จะออกค าสั่งภายในวันที่  22  มีนาคม  2565 
         1.1.3  วิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ  ว 17  ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ  การประเมินวิทย
ฐานะแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์  ว 21  ในต าแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครู   
ให้เร่งด าเนินการ  
ที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/2565   
ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่  1/2565  เมื่อวันอังคาร  ที ่ 22  กุมภาพันธ์  2565       
    ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
    และผ่านระบบ  Google  Meet   
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  3... 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)   
:  นายสมชาย  รองเหลือ   
       ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565)  โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565)  ครั้งที่  1/2565   
เมื่อวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  2565  และครั้งที่  2/2565  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2565  มีมติให้จัดสรรวงเงิน 
เลื่อนเงินเดือนครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565)  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ทุกระดับ  ทุกต าแหน่ง  อัตราร้อยละ  2.98  และมีมติให้กันวงเงินร้อยละ  0.02  
โดยน าวงเงินร้อยละ  0.02  ที่กันไว้มาพิจารณาจัดสรรเพ่ิมให้แก่หน่วยงาน / สถานศึกษา  ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1  หน้า  9 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
  2.  แนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบ  และเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณา  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)   
:  นางอุไร  พรหมปาน 
       ด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพัทลุง  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอบครึ่งปีแรก  (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่   
1  ตุลาคม  2564  -  31  มีนาคม  2565)  เพ่ือติดตาม  ตรวจสอบ  และเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผ่านระบบ Online  ในวันที่  24 – 25  
มีนาคม  2565  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2  หน้า  171 
ที่ประชุม รับทราบ  

  
 3.  ข้อสังเกตการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน 2565)  :  นายธนากรณ์  เขียวท้วม 
      3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะด าเนินการจัดส่งโปรแกรมการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  ให้ทางโรงเรียนได้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง       
 
 

/3.2  โรงเรียนที่มี... 
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 3.2  โรงเรียนทีม่ีข้าราชการครูลาออกในระหว่างวันที่  1 – 31  มีนาคม  2565  ข้าราชการ
ครูที่ลาออกจะไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565)  ให้โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามปกติ  แต่ไม่ต้องใส่ร้อยละในโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือน  และให้โรงเรียนรายงานว่าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
เนื่องจากลาออก  
 3.3  กรณีครูบรรจุใหม่ที่ท างานรวมระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบวันที่  1  ตุลาคม  2564  
ถึงวันที่  31  มีนาคม  2565  ไม่น้อยกว่า  3  เดือน  15  วัน  สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 2  
ในส่วนของครูบรรจุใหม่หลังวันที่  1  มีนาคม  2565  จะไม่นับตัวและไม่น าเงินเดือนมาใช้ในการค านวณ 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  สิ้นปีการศึกษา 2564  :  นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้แจ้งปฏิทินการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2564  ซึ่งตามปฏิทินก าหนดให้โรงเรียน
จัดท าข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Data Management Center DMC) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  
30 เมษายน 2565 นั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แจ้งโรงเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  Data Management Center 

(DMC) ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นการบริหารจัดการข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามก าหนด และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา และเป็นกรอบ/
แนวทางในการติดตามและประเมินผลในการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สามารถสรุปรายงานไปเผยแพรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อทางราชการได้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะเปิดระบบให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
และยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น.  แนวทางการจัดท าข้อมูลมี ดังนี้  

 1.  ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแกไ้ขในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 
 2.   ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นักเรียนที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น 
 3.  กรอกข้อมูล น้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนที่มีตัวตนศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
 4.  นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2565 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้ 
 5.  ย้ายเข้า/เพ่ิม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2564 กับทางโรงเรียน

เท่านั้น 
 6.  ย้ายออก/จ าหน่าย สามารถจ าหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2564 ได ้
 7.  ออกกลางคัน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ให้ปรึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง  ก่อนด าเนินการ 
 8.  นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้จัดท าข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามล าดับ 
 9.  (เปิดเมนู 1 มี.ค. 2565) นักเรียนที่ไม่ได้สอบปลายภาค ที่โรงเรียนและยังติดตามอยู่แต่ไม่

สามารถจ าหน่ายได้ ใช้เมนู 3.1.8 
/***ปุ่มยืนยัน... 
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*** ปุ่มยืนยัน จะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น. 
***หากพบปัญหา หรือข้อสงสัยในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC*** 
ติดต่อ : นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว 
โทรศัพท์ : 080-1382039 
E-mail : anongnart@seapt.go.th  
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1.  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
           การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  ณ  วันที่  16  มีนาคม  2565  มีโรงเรียนส่งแบบ
รายงานการเก็บเงินบ ารุงการศึกษามายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จ านวน  4  โรงเรียน   
จากฐานข้อมูลเดิมของปีการศึกษา  2564  ซึ่งมีจ านวน  16  โรงเรียน  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ด าเนินการเก็บเงิน 
ค่าบ ารุงการศึกษา  ให้ด าเนินการส่งแบบรายงานการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  ภายในวันที่  18  มีนาคม  2565   
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะได้ด าเนินการอนุมัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาให้โรงเรียน
ประกาศใช้การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาในภาคเรียนต่อไป  โดยให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  (ถ้ามี)     
 1.  การเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2565   
:  นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ 
      โรงเรียนตะโหมดมีการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ซึ่งโรงเรียนตะโหมดมียอดการสมัครเกินแผนการรับนักเรียน  โดยจะมีการสอบ
คัดเลือก  ในวันที่  26 – 27  มีนาคม  2565  และมีการด าเนินการเตรียมสถานที่รองรับส าหรับนักเรียนเข้าสอบ
คัดเลือกท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  การจัดสอบส าหรับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  :  นางมาลี  แก้วละเอียด 
      การด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสตรีพัทลุง  
แบ่งนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มนักเรียนปกติ  กลุ่มนักเรียนที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูง  
และกลุ่มนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการประสานจากผู้ปกครองล่วงหน้าในกรณี 
ที่นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โรงเรียนไดด้ าเนินการจัด  Safety Zone  แยกห้องสอบส าหรับนักเรียน 

/ติดเชื้อไวรัส... 
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และนักเรียนที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูงโดยชัดเจน  และจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการเข้าออก  
      ในกรณีที่นักเรียนมาสอบคัดเลือก  จะต้องด าเนินการตรวจ  ATK  ก่อน  และน าผลการตรวจ ATK  
มายื่นเพ่ือคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสอบ  ซึ่งท าให้การด าเนินการจัดสอบห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสตรีพัทลุง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

********************** 
เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 
 
          กุสุมา  ขาวรมย์                       นันทรัฐ  คงด า                           
      (นางกุสุมา  ขาวรมย์)                                 (นางสาวนนัทรัฐ  คงด า)                     
       นักจัดการงานทั่วไป                                   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                

 
********************** 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) 
 
 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป    
โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 (2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

    (3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    (4) การให้รางวัลจูงใจ 
    (5) การให้ออกจากราชการ 
    (6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

โดยให้หน่วยงานที่จะนำผลการประเมินไปใช้ กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
 ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
          องค์ประกอบที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน         

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน  
          องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
          องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
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    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          - ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60 คะแนน 
         - ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 20 คะแนน 
         องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
         องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
 

ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
         ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 

 ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
         ดี         (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
         พอใช้    (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
         ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 - ลงมา) 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
7. ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ

การประเมิน 
     องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง     
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
    ในแต่ละรอบการประเมิน ให้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
    ให้กำหนดข้อตกลงปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้อตกลง
เกีย่วกับผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  ให้กำหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังเพ่ือใช้สำหรับการประเมิน         
ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานด้วย 

    กรณีท่ีผู้รับการประเมินโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการ
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ ให้ผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา
คนใหม่ และให้นำผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินทุกตำแหน่งและทุกแห่ง 
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

    องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
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8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบ
การประเมินให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกำหนดปฏิทิน     
การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 

(3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
ตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(4) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(5) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
        ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน

ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ 
         ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน  
ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินข้อตกลง      
ในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้    

        องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3    
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

         ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมิน 

   (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
  (7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

9. ให้ส่วนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ดำเนินการ
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ 3 
 สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บ
รักษาไว้อย่างน้อยสี่รอบการประเมิน  

10. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
(ทุกสังกัด) 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด.....................................  
ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด...................................... 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........) 
 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 2 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง (80 คะแนน) 
 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 มีด้วยกัน 3 ด้าน 14 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ตัวช้ีวัด รวมคะแนนท้ังหมด 80 คะแนน  
โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับการประเมิน  
       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 2 คะแนน  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั คิดเป็น 3 คะแนน  
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 4 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเตม็ 

80 คะแนน ดังนี้ 
 
 
  

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดบั 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้             

1.1 นำผลการวิเคราะห์
หลักสตูร มาจดัทำรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้  

นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำรายวิชาและ 
หน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ใหผู้้เรยีนได้
พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เตม็ตามศักยภาพ 

 

  

       

1.2 ปฏิบัติการสอน 
โดยออกแบบการจดัการเรียนรู ้

ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ 
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร 

          

1.3 จดักิจกรรมการเรยีนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสรมิผูเ้รียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และทำงานร่วมกัน 

          

1.4 เลือกและใช้สื่อ  
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

 

เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้้เรยีนมทีักษะการคิด 

          

1.5 วัดและประเมินผล 
การเรยีนรู้  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู ้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง 

          

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 80 
                                             ๕๖ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.6 จดับรรยากาศ 

ทีส่่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน  
จัดบรรยากาศที่สง่เสรมิและพัฒนาผู้เรยีน ให้เกิด
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ
การเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี

 

  

       

1.7 อบรมบ่มนสิัยให้ผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม  

อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ 

           

2.1 จดัทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา  

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

          

2.2 ดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  

ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสาน 
ความร่วมมือกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียน 

          

2.3 ร่วมปฏิบตัิงาน 
ทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา  

ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ  ของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

          

2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง หรือผู้เกีย่วข้อง  

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง หรือผู้เกีย่วข้อง  
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

          

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ  

           

3.1 พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให ้
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

          

3.3 นำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้  

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
และการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

          

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน    
ตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 80 แล้วหารด้วย ๕๖) 

    

 
 

*********************************** 
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 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565) 

      ...................................................... 

       ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561  แจ้งกฏ ก.ค.ศ. 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนของ   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร     
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)             
แจ้งจัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 2.98 ของเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตัวอยู่จริง ณ  วันที่ 1 มีนาคม 2565 

       เพ่ือให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2565)  เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 มีมติให้จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2565) ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ทุกระดับ ทุกต าแหน่ง      
อัตราร้อยละ 2.98 และมีมติให้กันวงเงินร้อยละ 0.02 โดยน าวงเงินร้อยละ 0.02 ที่กันไว้มาพิจารณาจัดสรรเพ่ิม
ให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษา จึงจัดสรรวงเงินตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

 ข้อ 1 เกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 
   1.1 ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง จัดสรรให้ร้อยละ 20 

     1.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หรือการ
คมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน จัดสรรให้ร้อยละ 5 
      1.3 หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
จัดสรรให้ร้อยละ 15 

   1.4 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เช่น สถานศึกษาปลอดภัย, โครงการพาน้องกลับมาเรียน, 
โรงเรียนปลอด 0,ร, มส.) จัดสรรให้ร้อยละ 20 
 

/ 1.5 ผลการประเมิน... 
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      1.5 ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) และรางวัลระดับชาติอื่นๆ จัดสรรให้ร้อยละ 15 
      1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก จัดสรรให้ร้อยละ 10 
      1.7 ผลการประเมินการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) จัดสรรให้ร้อยละ 15 
 ข้อ 2 การพิจารณาจัดสรรวงเงิน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ด าเนินการ 
จัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 
 ข้อ 3 วงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของแต่ละกลุ่ม ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม   
 ข้อ 4  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศนี้ 
และให้ถือเป็นที่สุด 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

 (นายสมชาย  รองเหลือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

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

ค ำชี้แจง 
1. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน (ผ่ำนระบบออนไลน์) ตำมวัน เวลำ  

ที่ก ำหนด 
 2.  ผู้รับกำรประเมิน  ด ำเนินกำรดังนี้ 

 2.1  จัดส่งแบบประเมินตนเองและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (ไม่เกิน 30 หน้ำ กระดำษ A 4 
             นับรวมภำคผนวก) ที่ก ำหนดในรอบครึ่งปีแรก ถึง สพม.พัทลุง 

                 อย่ำงละ จ ำนวน ๓  ชุด ภำยในวันที่ 21 มีนำคม 2565 ส ำหรับแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  
             มี 2 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

 1) องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มี 2  ตอน 
     -  ตอนที่ 1  ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
     -  ตอนที่ 2  ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ  
 2) องค์ประกอบที่ 2 :  กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ (รำยงำนผลตำมตัวชี้วัดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
     -  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียน  
     -  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
     -  ด้ำนคุณลักษณะและศักยภำพของผู้เรียน 
     -  ด้ำนผู้บริหำร ครู บุคลำกร และสถำนศึกษำ 
     -  ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
     -  ด้ำนอื่น ๆ   
 2.2  จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน เพื่อรับกำรติดตำม ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน  
 2.3  น ำเสนอผลงำน (ด้วย VTR, Power Point หรือน ำเสนอด้วยตนเอง) ประเด็นกำรน ำเสนอจะต้องกระชับ   
               เน้นกระบวนกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วม กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
                  ใช้เวลำไม่เกิน 20 นำที  คณะกรรมกำรซักถำมเพิ่มเติม ๑๐ นำที 

๓.กำรรำยงำนผลงำนดีเด่นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรวงเงินฯให้ระบุประเด็นและวิธีด ำเนินงำนพร้อมแนบ
เอกสำรหลักฐำน ในประเด็นดังต่อไปนี้  

  ๓.๑ ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง 
  ๓.๒ ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล (ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง) หรือกำรคมนำคมไม่

สะดวก หรือมีควำมยำกล ำบำก 
  ๓.๓ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำก ำลัง แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง 
  ๓.๔ งำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

171

ComLab
Typewritten Text
เอกสารหมายเลข 2



  ๓.๕ ผลกำรประเมินกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ผลกำร
ประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(Obec Awards) และรำงวัลระดับชำติอ่ืนๆ 
  ๓.๖ ผลกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก) 
  ๓.๗ ผลกำรประเมิน กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA) 
 
 

หมำยเหตุ :  กรณีผลงำนและรำงวัลที่ได้รับหลังวันที่ 21 มีนำคม 2565 สำมำรถส่งตำมหลังได้ภำยใน 
     วันที่ 31 มีนำคม 2565 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

ชื่อ - สกุล.....................................................  ต ำแหน่ง..................................... โรงเรียน............. ...........................................  สพม.พัทลุง 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ตอนที่ 1 :  ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 

การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 
   1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
   1.2 กำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน 
   1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำหรือกำร
น ำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   1.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 

 
(ให้เขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

ตำมข้อตกลงกำรพัฒนำงำน PA) 
 

 
(ให้ระบุเอกสำรอ้ำงอิงพร้อมแนบเอกสำร

หลักฐำน อ้ำงอิง) 
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การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

   1.6 กำรศึกษำวิเครำะห์ เพ่ือแก้ปัญหำและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียน 
   2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 

  

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม 
   3.1 กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร 
   3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำ 
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การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
   4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้  
   4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรใน
สถำนศึกษำ 

  

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
   5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
   5.2 กำรน ำควำมรู้ ทักษะที่ได้จำก 
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ใน
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ 
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ตอนที่ 2 :  ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ครู  สถำนศึกษำ (ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็น 
     ท้ำทำย ตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) พร้อมแนบประเด็นท้ำทำย และเอกสำรประกอบ) 
 
      ............................................................................................................................. .............................................................................. .................................. 
.......................................................................................................................................... .................................................................................. ..................................... 
........................................................................................................................................ .........................................................................................................................  
...................................................................................................................................... ...........................................................................................................................  
.................................................................................................................................... .............................................................................................................................  
.................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ..................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................................... ........................... 
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องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (ให้รำยงำนผลตำมตัวชี้วัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ) 
 

การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน 
   1.1 อัตรำกำรออกกลำงคันเป็นศูนย์ 
   1.2 นักเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับ
หรือกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนภำยใน
ระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 
   1.3 นักเรียนที่หลุดออกจำกระบบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกลับเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำทุกคน 
   1.4 นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6  
ได้ศึกษำต่อและหรือประกอบอำชีพตำม
ศักยภำพทุกคน 

  

2. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
   2.2 ผลทดสอบระดับชำติ ชั้น ม.3 
และ ม.6 มีค่ำพัฒนำโดยเทียบเคียง
ระหว่ำงช่วงชั้นและค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ  
   2.3 โรงเรียนปลอด 0, ร, มส.  
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การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
3. ด้านคุณลักษณะและศักยภาพ 
ของผู้เรียน 
   3.1 ผลกำรแข่งทักษะ ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน 
   3.2 ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตร โล่รำงวัล กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   3.3 ควำมส ำเร็จของผู้เรียนเชิงประจักษ์  

  

4. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
และสถานศึกษา 
4.1 รำงวัล เกียรติบัตร โล่รำงวัล กำรยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ 
ของผู้บริหำร ครู บุคลำกร และสถำนศึกษำ 
4.2 สถำนศึกษำสะอำด ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย 
4.3 สถำนศึกษำมีสัญญำณอินเตอร์เน็ต ไวไฟ ที่มีประสิทธิภำพ 
ครอบคลุม เพียงพอกับจ ำนวนครูและ 
นักเรียน 

 
 
(แนบเกียรติบัตร โล่รำงวัล ฯลฯ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
(ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 10 มีนำคม 2565) 

 

 

5. ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
   5.1 โรงเรียนปลอดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงทุกกรณี 
   5.2 โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ 
   5.3 โรงเรียนปลอดกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
   5.4 ผู้บริหำร ครู บุคลำกร และนักเรียนปลอดจำกกำรถูกบูลลี่ 
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การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
6. ด้านอ่ืน ๆ รายงานผลงานดีเด่น ให้เลือกประเด็นรำยงำน เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรวงเงิน (แนบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบด้วย) 
ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง 
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล(ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวกหรือมีความ
ยากล าบาก 
หน่วยงานทางการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ผลการประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) และรางวัล
ระดับชาติอื่นๆ 
ผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
    (ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก) 
ผลการประเมิน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) 
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            ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง 
 
         ลงชื่อ................................................................ผู้รำยงำน 
                (............................................................) 
         ต ำแหน่ง............................................................ 

 
หมายเหตุ 

1. จัดส่งเอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลงำนดีเด่น (รวมภำคผนวกไม่เกิน 30 หน้ำ กระดำษ A4)  จ ำนวน 1 ชุด/เล่ม ถึง สพม.พัทลุง  
ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 

 2.  ส ำเนำเอกสำร หลักฐำน ผลงำนรำงวัล  เช่น เกียรติบัตร โล่รำงวัล  (รับรองส ำเนำถูกต้องตำมระเบียบงำนสำรบรรณ) 
 3.  ส ำหรับกำรรำยงำนผลงำนดีเด่น สพม.พัทลุง จะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ต าแหน่งครู  (ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
ชื่อ - สกุล.....................................................  ต าแหน่ง..................................... โรงเรยีน........................................................  สพม.พัทลุง 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

องค์ประกอบที่ 1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ตอนที่ 1 :  ความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้
   1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.4 สร้างและหรือพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
   1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 
   1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน  
 
 
 
 

 
(ให้เขียนรายงานผลการด าเนินงานตามระดับต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA) 
 

 
(ให้ระบุเอกสารอ้างอิงพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
อ้างอิง) 
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การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู ้
   2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
   2.2 ด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 
   2.4 ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือ 
สถานประกอบการ 

  

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
   3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
   3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   3.3 น าความรู้ความสามารถ ทักษะ  
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ 
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ตอนที่ 2 :  ความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ให้รายงานผลการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย  
     ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) พร้อมแนบประเด็นท้าทาย และเอกสารประกอบ) 
 
      ..................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................  
................................................................................................................................................................ .................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................  
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องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (ให้รายงานผลตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา) 
 

การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน 
   1.1 อัตราการออกกลางคันเป็นศูนย์ 
   1.2 นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
   1.3 นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาทุกคน 
   1.4 นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6  
ได้ศึกษาต่อและหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพทุกคน 

  

2. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
   2.2 ผลทดสอบระดับชาติ ชั้น ม.3 และ ม.6 มีค่าพัฒนาโดย
เทียบเคียงระหว่างช่วงชั้นและค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
   2.3 โรงเรียนปลอด 0, ร, มส.  

  

3. ด้านคุณลักษณะและศักยภาพของผู้เรียน 
   3.1 ผลการแข่งทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
   3.2 ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล การยกย่อง ชมเชย เชิดชู
เกียรติ 
   3.3 ความส าเร็จของผู้เรียนเชิงประจักษ์ 
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การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
4. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
และสถานศึกษา 
   4.1 รางวัล เกียรติบัตร โล่รางวัล การยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ 
ของผู้บริหาร ครู บุคลากร และสถานศึกษา 
   4.2 สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย  
   4.3 สถานศึกษามีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไวไฟ ที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม เพียงพอกับจ านวนครูและนักเรียน  

 
 

(แนบเกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 10 มีนาคม 
2565) 

 

5. ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
   5.1 โรงเรียนปลอดจากการใช้ความรุนแรงทุกกรณี 
   5.2 โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ 
   5.3 โรงเรียนปลอดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
   5.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปลอดจากการถูกบูลลี่ 

  

6. ด้านอ่ืน ๆ รายงานผลงานดีเด่น 
ให้เลือกประเด็นรายงาน  
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงิน (แนบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบด้วย) 
ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูง 
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล(ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวกหรือมีความยากล าบาก 
หน่วยงานทางการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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การปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(Obec Awards) และรางวัลระดับชาติอื่นๆ 
ผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
    (ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก) 
ผลการประเมิน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) 
 

  

 
       
         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 
         ลงชื่อ................................................................ผู้รายงาน 
          (............................................................) 
         ต าแหน่ง............................................................... 
 
 
หมายเหตุ 
1. จัดส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน (รวมภาคผนวกไม่เกิน 30 หน้า กระดาษ A4)  จ านวน 1 ชุด/เล่ม ถึง สพม.พัทลุง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 
2.  ส าเนาเอกสาร หลักฐาน ผลงานรางวัล  เช่น เกียรติบัตร โล่รางวัล  (รับรองส าเนาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ) 
3.  ส าหรับการรายงานผลงานดีเด่น สพม.พัทลุง จะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2565) 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 
ภายในวันที่  4 มีนาคม 2565  

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าที่ไปช่วย         
ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าช่วยปฏิบัติ
ราชการต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพท.ที่
เกี่ยวข้อง 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ        
พลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 5, 
เอกสารหมายเลข 6, เอกสารหมายเลข 7) ไปยัง สพฐ. 

- สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 8)   
ไปยัง สพฐ. 

วันที่  15  มีนาคม 2565 
- สพท. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับโรงเรียน 

วันที่  16  มีนาคม 2565 
- สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรร 

วงเงินให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ 
วันที่  21  มีนาคม 2565 

- ผู้บริหารสถานศึกษาส่งแบบประเมินตนเองและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีมายังสพท. 
วันที่  24 - 25  มีนาคม 2565 

- สพท.ติดตาม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

ภายในวันที่  25  มีนาคม 2565 
- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
- สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./      

ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10/1 หรือ เอกสาร
หมายเลข 10/2)  

ภายในวันที่  28 มีนาคม 2565 
-    สพท. โดยคณะกรรมการพิจารณาวงเงินเพ่ิม ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็น แจ้งการ

จัดสรรวงเงินให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ 
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~ ๒ ~ 
ภายในวันที่  31 มีนาคม 2565 

- สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เสนอคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  

- สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า       
ต่อ สพท./สศศ. 

ภายในวันที่  4  เมษายน 2565 
- สพท. จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าใน 

สพท. และผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. 

ภายในวันที่  7  เมษายน 2565 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้น

ค่าจ้างลูกจ้างประจ าในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อน

ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ. 

ภายในวันที่  11  เมษายน 2565 
- สพท./สศศ. น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ 

กศจ./ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี 

ภายในวันที่  20  เมษายน 2565 
- ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และแจ้งผลการพิจารณาของ

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด 
- สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้ 

1. (เอกสารหมายเลข 11) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
                         ทางการศึกษา 

2. (เอกสารหมายเลข 12) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู             
    และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
3. (เอกสารหมายเลข 13) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ  
    ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
    ตามมาตรา 38 ค. (2)  
4. (เอกสารหมายเลข 14) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า  

 

หมายเหตุ    ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน           
ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน            
จึงจะออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ 
 

***ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
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