
    
 

 
ส าเนารายงานการประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ครั้งที่  3/2565 

วันพุธ  ที่  20  เมษายน  2565   
ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

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

ผู้มาประชุม 
 1.  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นายพชร  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน 
 3.  นางณัฐติกา  หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 4.  นางปทิตตา  จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 5.  นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 6.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 7.  นางชูจิต  ทับพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 8.  นางจุลีพร  โภชนาทาน นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 9.  นางสาวอารีย์  เขียวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 10.  นางสุธัญญา  เวชรังษ ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 11.  นางสาวสุชาดา  สัจจากลุ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 12.  นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 13.  นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์ ศึกษานิเทศก์ 
 14.  นางสาวอนงค์นาฏ  หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 15.  นายกิตติภัฏ  กาญจนสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ 
 16.  นางสมจิตต์  ใจจ้อง   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 17.  นางกุสุมา  ขาวรมย์   พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 18.  นางสาวดารณี  แก้วด า  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 19.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 20.  นางสาววิภาว ี ศรีชูทอง  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Google  Meet 
   1.  นางอุไร  พรหมปาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   2.  นางสุกัญญา  ศิริชุม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   3.  นายเอนก  พรมชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชัยสน 

/4.  นายสมนึก... 
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   4.  นายสมนึก  เวชสิทธิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
   5.  นายปิยพงศ์  หนูด า   ผู้อ านวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
   6.  ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
   7.  นายสุรชน นิ่มดวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา 
   8.  นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
   9.  นางสาวกาญจนา  เดชสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
 10.  นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 11.  นายเพลิง  ขุนชิต   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
 12.  นายโชต  รัตนประพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 13.  นายสุเทพ  เรืองคล้าย  ครู  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประชาบ ารุง  (แทน) 
 14.  นางกฤติกา  อินใหม่   ผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 15.  นางรุ่งระวี สาเหล็ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวุธ 
 16.  นายอนุกูล  ชุมทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
 17.  นางสาวรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
 18.  นางวิลาสินี  ปานเพชร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  (แทน) 
 19.  นายเปรียญ  ชูทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนพนางตุง 
 20.  นายภูวไนย  รักจ ารูญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี   
 21.  นางสาวพัชรี  ขวัญศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง  (แทน) 
 22.  นายจ าลอง  เพชรมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 23.  นายจักรพงษ์ ทองประดับ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
 24.  นางมาลี  แก้วละเอียด  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
 25.  นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 26.  นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 27.  นางละออ วัชราคม   ครู  โรงเรียนอุดมวิทยายน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
     โรงเรียนอุดมวิทยายน 
 28.  นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
 29.  นางสาววัจราพร ไชยตรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
 30.  นางจุฑารัตน์  ศรีก่อเกื้อ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 31.  นางสาวเพียงดาว  ศรีแก้ว   รองผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 32.  นางสาวประภาศรี  นุ่นเกลี้ยง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี – 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 1.1  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
       1.1.1  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นย้ าให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  
ในรูปแบบ On-Site  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องด าเนินการประเมินตามแบบประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (Thai Stop Covid)  ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน   

        1.1.2  นโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา  การเปิดเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565   
เน้นย้ าให้สถานศึกษาดูแลความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   
ให้กับนักเรียน  รวมทั้งความปลอดภัยในด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามแนวปฏิบัติ  
3 ป  คือ  ป้องกัน  ปลูกฝัง  และปราบปราม  
       1.1.3  นโยบายพาน้องกลับมาเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะด าเนินการ 
ออกติดตามในส่วนของนักเรียนที่โรงเรียนไม่สามารถติดตามได้  โดยการสอบถามความต้องการของนักเรียนบนพ้ืนฐาน 
ความต้องการที่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถจัดหาได้   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.2  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”  
        ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้มอบหมายให้จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  37  พ.ศ.2565  "พัทลุงเกมส์"  ระหว่างวันที่  29  กรกฎาคม  -  10  สิงหาคม  2565 นั้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพัทลุงให้ด าเนินการในส่วน 
ของการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นสนามกีฬาและที่พักนักกีฬา  และการจัดขบวนพาเหรด  โดยได้รับ 
การขอความอนุเคราะห์นักเรียนจ านวน  500  คน  ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และโรงเรียน 
ในสังกัดอาชีวศึกษา 
ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.3  การรับนักเรียนปีการศึกษา  2565  
       การรับนักเรียนปีการศึกษา  2565  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง  ด าเนินการรับนักเรียนเสร็จสิ้นแล้วตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการรับนักเรียน หากมีผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจะด าเนินการน าเรื่องเข้าคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันวินิจฉัยปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.4  การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เน้นย้ าเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  โดยให้แยกการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันออกเป็น  2  ส่วน  คือ   
        1.  การปฏิบัติตนในฐานะประชาชน  หากไม่มีข้อกฎหมายห้ามสามารถกระท าได้ทุกเรื่อง   
        2.  การปฏิบัติตนในฐานะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ต้องมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
หลักเกณฑ์  วิธีการและแนวปฏิบัติ  จึงจะกระท าได้  เช่น  งานบริหารบุคคลและงานบริหารงานการเงิน   
การปฏิบัติงานจะต้องยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  วิธีการและแนวปฏิบัติ 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2/2565   
ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2/2565  เมื่อวันอังคาร  ที่  16  มีนาคม  2565       
    ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
    และผ่านระบบ  Google  Meet   
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
กลุ่มอ านวยการ 
 

 1. ปฏิทินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง  ประจ าปี พ.ศ. 2565  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ก าหนดปฏิทินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ืออ านวยการความสะดวก 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนและจัดส่งรายงานข้อมูลต่าง ๆ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ทราบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงรวบรวมปฏิทินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษาพั ทลุ ง  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  ให้ โรง เรี ยนทราบเ พ่ื อจะได้ ด า เนิ นการต่ อไป 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  หน้า  10 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

/กลุ่มบริหารงานบุคคล... 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 1. งานย้ายข้าราชการครู  งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  งานช่วยราชการ   
:  นายสมชาย  รองเหลือ 
     เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ส่งตัวข้าราชการครู  หรือผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนใดแล้ว  ขอให้โรงเรียนแจ้งวันที่รับรายงานตัวให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ทราบด้วย  เนื่องจากเป็นหลักฐานการรับรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่  
มีความส าคัญที่ต้องรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาต้นสังกัดให้ทราบ  เพ่ือก าหนดอัตราก าลังใหม่ และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการส่งเอกสารต่าง ๆ  
เช่น กพ.7 หรือ กคศ. 16   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
      ก.ค.ศ. มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนคุณภาพเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยให้ใช้
บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว10  ลงวันที่ 5 เมษายน 2565  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2  หน้า  12 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
  3.  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ   
:  นายสมชาย  รองเหลือ 
      การด าเนินการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินนอกงบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีหนังสือแจ้งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีงบประมาณละ  1  ครั้ง  (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ประมาณ  2  เดือน)  ด าเนินการรวบรวมและจัดท าข้อมูล 
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างดังกล่าว  ส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปฏิทินที่ก าหนด  เพ่ือด าเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลาง   
ซึ่งการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว  ไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  การจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว  และการจ้างครูชาวต่างชาติ  รายละเอียด
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0402.3/ว13  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2565  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่  กค  0420/ว106  ลงวันที่  5  มีนาคม  2562  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า 15 
ที่ประชุม รับทราบ   

/4.  การจัดสรรวงเงิน... 
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    4.  การจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565)  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
     ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรร
วงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565)  ลงวันที่  15  มีนาคม  2565  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  4  หน้า  37 
ที่ประชุม รับทราบ   
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 1.  การรายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center)   
สิ้นปีการศึกษา  2564  :  นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการแจ้งให้โรงเรียนด าเนินการบันทึก
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ  DMC  สิ้นปีการศึกษา  2564  ทางเว็บไซต์  https://portal.bopp-obec.info/obec64/  
และให้ท าการตรวจสอบข้อมูลทุกรายการให้มีจ านวนนักเรียนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
ในเวลา  12.00 น.  ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบสามารถศึกษารายละเอียดการเพ่ิมเติมได้เว็บไซต์  และตรวจสอบสถานการณ์
ด าเนินการผ่านเว็บไซต์  :  https://ict.seapt.go.th/dmc-system/  
 

เว็บไซต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่ประชุม รับทราบ   
 

/กลุ่มบริหารงานการเงิน... 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1.  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
      ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้รับ จัดสรรงบลงทุน (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ  จ านวน 24 โรงเรียน  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 9 โรงเรียน  

    รายการครุภัณฑ์การศึกษา อยู่ขั้นตอนการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี 
ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2  เนื่องจากครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย และราคาที่เสนอ 
ไม่เหมาะสมจึงยกเลิกและประกาศใหม่ จะด าเนินการพิจารณาผลในวันที่ 19-22 เมษายน 2565  

    รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่ขั้นตอนการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จะด าเนินการพจิารณาผลในวันที่ 19-22 เมษายน 2565 

    รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อยู่ขั้นตอนการรอลงนามในสัญญา   
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5  หน้า  39 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

2.  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  :  นางสมจิตต์  ใจจ้อง 
     2.1  ข้อมูล  ณ  วันที่  20  เมษายน  2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   

ยังไม่ได้รับการอนุมตัิเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ภาคเรียนที่  1/2565  (70%)  ครั้งที่  1   

     2.2  การจัดซื้อหนังสือเรียน  โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดซื้อไปก่อนได้ตามงบประมาณ 
ที่โรงเรียนได้ประมาณการไว้  หากเงินค่าหนังสือเรียนไม่เพียงพอสามารถยืมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้ได้  
ส าหรับหนังสือเรียนเพิ่มเติมโรงเรียนจะสามารถด าเนินการจัดซื้อได้ต่อเมื่อมีงบประมาณเหลือจากซื้อหนังสือเรียน
วิชาพ้ืนฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ยกเว้นหนังสือแบบฝึกหัด  แต่โรงเรียนสามารถน าเงินในส่วนที่เหลือไปจัดจ้าง 
ถ่ายเอกสารใบงาน  ใบความรู้  แบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนได้ 
       2.3  การขยายเวลางดค่าปรับการส่งมอบงานจ้าง  ตามประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17)  ในราชกิจนุเบกษา  โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในท้องทีท่ั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2565  ส่งผลให้สามารถ
ขยายเวลางดค่าปรับการส่งมอบงานจ้างได้ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  6  หน้า  43 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 

/กลุ่มพัฒนาครู... 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ 
                          ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563  ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาพัทลุง  ดังนี้ 
 

รางวัล สถานศึกษา 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 
โรงเรียนประชาบ ารุง 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 
 
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

 
รางวัล ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง  ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 

นางอุบล  หนูมาก 

 
 

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 

นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ 

 
 

โรงเรียนตะโหมด 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ด้านวิชาการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 

นางสาวสุไหวเราะ  สันหรีม 

 
 

โรงเรียนตะโหมด 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนการสอน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

 
 
 
 

นางนลกช  เกตุพลสังข์ 

 
 
 
 

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 

/กลุ่มนิเทศ... 
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กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1.  การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2565  :  นางณัฐติกา หอมประกอบ 
                          วันที่  20  เมษายน  2565   เวลา  13.00  น.  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
       วันที่  21  เมษายน  2565  เวลา  08.30  -  16.30  น.  ขอเชิญผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  และหัวหน้างานวิชาการ  เข้าร่วมประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการน าหลักสูตรต้านทุจริตลงสู่การปฏิบัติ 
ในสถานศึกษา 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  (ถ้ามี)     
 - ไม่มี – 
 

********************** 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
          กุสุมา  ขาวรมย์                       นันทรัฐ  คงด า                           
      (นางกุสุมา  ขาวรมย์)                                 (นางสาวนนัทรัฐ  คงด า)                     
       นักจัดการงานทั่วไป                                   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                

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



ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ปี พ.ศ. 2565 

ที่ การด าเนินงาน 
ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

กลุ่มรับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 ขออนุญาตพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา             ส่งเสริมการจัดการศกึษา ก่อนวันเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน 
2 รายงานขอ้มูลการรับบริจาคอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนออนไลนข์องนกัเรียน             ส่งเสริมการจัดการศกึษา ทุกวนัที่มกีารรับบริจาค 

3 
รายงานขอ้มูล E-COVID 19 Report  
ทางเว็บไซต ์ https://covidcenter.obec.go.th 

            
อ านวยการ 

ทุกวนัจนัทร์ของสัปดาห์  
ภายใน 11.00 น. 

4 
รายงานผลการติดตามค้นหาเด็กตกหลน่และออกกลางคัน 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศกึษา 

            
ส่งเสริมการจัดการศกึษา ทุกวนัอังคารของสัปดาห์ 

5 เบิกเงนิค่าจ้างเหมาบรกิารบุคลากร             บริหารงานการเงินฯ ภายในวันที ่3 ของเดอืน 
6 เบิกเงนิสวัสดกิารค่ารกัษาพยาบาล  การศกึษาบุตร  และค่าเช่าบ้าน  บริหารงานการเงินฯ ส่งหลังวันที ่10 เบิกเดือนถัดไป 
7 การรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน             ส่งเสริมการจัดการศกึษา ภายในวันท าการสุดท้ายของเดอืน 
8 รายงานเงนิคงเหลอืประจ าวัน             บริหารงานการเงินฯ ภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไป 
9 การส่งเอกสารประกอบขออนุมัตจิัดเก็บเงินบ ารุงการศกึษา             ส่งเสริมการจัดการศกึษา ภายใน 5 กมุภาพนัธ์ 2565 

10 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
            

บริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมนีาคม 2565 

            ครั้งที่ 2 ภายในเดือนกนัยายน 2565 

ระบบปัจจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน  ทางเวบ็ไซต์  https://cct.thaieduforall.org/index.html 

ส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 

11 
บันทึกข้อมูลแนวโน้มการศกึษาต่อของนักเรยีน กลุ่มช่วงชัน้รอยต่อ  
ภาคเรียนที่ 2/2564  

            
ภายในวันที ่15 เมษายน 2565 

12 บันทึกการรับเงนิอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  ภาคเรียนที่ 2/2564             ภายในวันที ่30 เมษายน 2565 
การจดัเก็บข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล  (Data Management Center)  ทางเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 

ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 

13 
การรายงานการจัดเก็บข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล  (Data 
Management Center)  สิ้นปีการศึกษา  2564  

            
ภายในวันที ่30 เมษายน 2565 

14 
การรายงานการจัดเก็บข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล   
(Data Management Center)  ภาคเรียนที่ 1/2565  

            
ภายในวันที ่10 มิถนุายน 2565 

15 
การรายงานการจัดเก็บข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล   
(Data Management Center)  ภาคเรียนที่ 2/2565  

            
ภายในวันที ่10 พฤศจกิายน 2565 

16 
รายงานขอ้มูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระบบบัญชีการศึกษาขัน้พื้นฐาน)  
ทางเว็บไซต์ https://e-budgetjobobec.in.th  

            
นโยบายและแผน 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65 

            ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 24 ตุลาคม 65 

17 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR)             นิเทศ ติดตามฯ ภายในวันที ่30 พฤษภาคม 2565 

18 รายงานผลการด าเนนิงานจัดหาอุปกรณก์ารเรียนออนไลนข์องนักเรียน 
            

ส่งเสริมการจัดการศกึษา 
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

            ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

19 การส ารวจข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษา             บริหารงานบุคคล ระหว่างวนัที ่10 -30 มิถนุายน 2565 

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ปี พ.ศ. 2565  (ต่อ) 

ที่ การด าเนินงาน 
ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

กลุ่มรับผิดชอบ หมายเหต ุ

20 
ส ารวจข้อมลูลูกจ้างชั่วคราวจากเงนินอกงบประมาณ  
กรณจี้างเหมาบริการและจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2562  

            บริหารงานบุคคล ระหว่างวนัที ่10 - 30 มิถุนายน 2565 

21 
รายงานผลการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์     
ของนกัเรียนหลังจากนักเรียนใชอุ้ปกรณ์  

            
ส่งเสริมการจัดการศกึษา 

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

            ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 

22 
การบันทกึทะเบียนก าลังพลของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพตดิ 
ของหนว่ยงาน/โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565  
ทางเว็บไซต ์ http://hr.nccd.go.th/2017 

            ส่งเสริมการจัดการศกึษา ภายในวันที ่30 มิถนุายน 2565 

23 
การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตาม ว 17 และ ว 21 (ช่วงเปลี่ยนผ่าน) 

            บริหารงานบุคคล ภายในวันที ่30 กนัยายน 2565 

24 รายงานการใช้ใบเสรจ็รับเงนิ             บริหารงานการเงินฯ ภายในวันที ่30 ตุลาคม ของทุกปี 

25 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าป ีและรายงานการจัดซ้ือ - จัดจ้าง             บริหารงานการเงินฯ ภายใน 30 วันท าการหลังสิ้นปีงบประมาณ 

26 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจกัรพรรดิมาลา 

            บริหารงานบุคคล ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจกิายน 2565 

27 การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน              อ านวยการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

28 
การรายงานขอ้มูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
ทางเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th/2013 

            ส่งเสริมการจัดการศกึษา 
ระบบก าหนดหว้งเวลา 

การบันทกึข้อมูลตามภาคเรียน 

29 
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) 
ทางเว็บไซต์https://www.catas.in.th 

            ส่งเสริมการจัดการศกึษา 
ระบบก าหนดหว้งเวลา 

การบันทกึข้อมูลตามภาคเรียน 
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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 าหรับการเลื่อนเงินเดือน ของ   
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 มีมตใิห้จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 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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แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบลงทุน

โครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ท่ี คร้ังท่ี รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

1 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 442,400.00 0.00 442,400.00 0.00 100.00         
โรงเรียนควนพระสาคริ
นทร์

2000436003410205

2 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 415,100.00 0.00 414,500.00 600.00 99.86          โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 2000436003410189

3 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 508,000.00 442,200.00 0.00 65,800.00 -             โรงเรียนตะแพนพิทยา 2000436003410215

4 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 469,600.00 0.00 469,600.00 0.00 100.00         
โรงเรียนนาขยาดวิทยา
คาร

2000436003410223

5 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 481,500.00 0.00 481,500.00 0.00 100.00         
โรงเรียนนิคมควนขนุน
วิทยา

2000436003410217

6 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 111,000.00 0.00 111,000.00 0.00 100.00         
โรงเรียนประชาบ ารุงอุ
ทิตกิจจาทร

2000436003410200

7 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 400,900.00 0.00 400,900.00 0.00 100.00         โรงเรียนปัญญาวุธ 2000436003410212

8 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 673,000.00 559,000.00 0.00 114,000.00 -             โรงเรียนพนางตุง 2000436003410206

9 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 602,000.00 535,000.00 0.00 67,000.00 -             โรงเรียนสตรีพัทลุง 2000436003410195

10 คร้ังท่ี 48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 373,500.00 0.00 373,000.00 500.00 99.87          โรงเรียนอุดมวิทยายน 2000436003410225

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

หนา้ที ่1 บตัรงบด าเนนิงาน(701)ปี55.xls
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แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบลงทุน

โครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ท่ี คร้ังท่ี รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

11 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 432,800.00 432,800.00 0.00 0.00 -             โรงเรียนกงหราพิชากร 20004320B6410AE8

12 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 609,200.00 419,500.00 0.00 189,700.00 -             โรงเรียนเขาชัยสน 20004320B6410AE4

13 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 441,900.00 441,900.00 0.00 0.00 -             
โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยา
คม

20004320B6410AC8

14 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 727,000.00 556,500.00 0.00 170,500.00 -             โรงเรียนควนขนุน 20004320B6410AF5

15 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 548,900.00 548,000.00 0.00 900.00 -             
โรงเรียนบางแก้วพิทยา
คม

20004320B6410AF4

16 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 347,700.00 347,700.00 0.00 0.00 -             
โรงเรียนปากพะยูน
พิทยาคาร

20004320B6410AG1

17 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 787,100.00 454,200.00 302,800.00 30,100.00 38.47          
โรงเรียนหารเทารังสี
ประชาสรรค์

20004320B6410AD9

18 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 192,700.00 192,700.00 0.00 0.00 -             
โรงเรียนป่าบอนพิทยา
คม

20004320B6410AF9

19 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 456,700.00 456,700.00 0.00 0.00 -             
โรงเรียนป่าพะยอม
พิทยาคม

20004320B6410AF2

20 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 313,500.00 313,500.00 0.00 0.00 -             โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 20004320B6410AC9

หนา้ที ่2 บตัรงบด าเนนิงาน(701)ปี55.xls
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แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบลงทุน

โครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ท่ี คร้ังท่ี รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

21 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 377,100.00 0.00 377,100.00 0.00 100.00         โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 20004320B6410AE5

22 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 444,300.00 444,300.00 0.00 0.00 -             โรงเรียนประภัสสรรังสิต 20004320B6410AD4

23 คร้ังท่ี 49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 722,500.00 720,000.00 0.00 2,500.00 -             
โรงเรียนศรีบรรพต
พิทยาคม

20004320B6410AE9

24 คร้ังท่ี 50 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 71,800.00 71,800.00 0.00 0.00 -             โรงเรียนตะโหมด 20004320B6410EC7

25 คร้ังท่ี 50 อาคารห้องสมุด 3,001,400.00 3,001,400.00 0.00 0.00 -             โรงเรียนตะโหมด 20004320B6410EC6

26 คร้ังท่ี 89
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
5000ANSILumens

55,800.00 0.00 0.00 55,800.00 -             โรงเรียนสตรีพัทลุง 2000436003110144

27 คร้ังท่ี 89
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(เลือกรายการ)

418,500.00 0.00 0.00 418,500.00 -             
โรงเรียนดอนศาลาน า
วิทยา

2000436003110153

28 คร้ังท่ี 89
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
5000ANSILumens

111,600.00 0.00 0.00 111,600.00 -             
โรงเรียนดอนศาลาน า
วิทยา

2000436003110154

29 คร้ังท่ี 89 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 -             โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 2000436003110155

30 คร้ังท่ี 89
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(เลือกรายการ)

413,700.00 0.00 0.00 413,700.00 -             โรงเรียนปัญญาวุธ 2000436003110156

31 คร้ังท่ี 89 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00 -             
โรงเรียนนิคมควนขนุน
วิทยา

2000436003110159

หนา้ที ่3 บตัรงบด าเนนิงาน(701)ปี55.xls
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แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบลงทุน

โครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ท่ี คร้ังท่ี รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

32 คร้ังท่ี 89
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4000ANSILumens

33,600.00 0.00 0.00 33,600.00 -             
โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยา
คม

20004320B6110EY1

33 คร้ังท่ี 89 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด150น้ิว 24,300.00 0.00 0.00 24,300.00 -             
โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยา
คม

20004320B6110EY2

34 คร้ังท่ี 89 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -             โรงเรียนประภัสสรรังสิต 20004320B6110EY8

35 คร้ังท่ี 89
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3500ANSILumens

56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 -             โรงเรียนประภัสสรรังสิต 20004320B6110EY9

36 คร้ังท่ี 89 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 128,000.00 0.00 0.00 128,000.00 -             โรงเรียนประภัสสรรังสิต 20004320B6110EZ0

37 คร้ังท่ี 89
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3500ANSILumens

140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 -             โรงเรียนควนขนุน 20004320B6110EZ6

38 คร้ังท่ี 89 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 -             โรงเรียนควนขนุน 20004320B6110EZ7

39 คร้ังท่ี 89 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 -             
โรงเรียนป่าบอนพิทยา
คม

20004320B6110EZ9

40 คร้ังท่ี 89 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 -             
โรงเรียนศรีบรรพต
พิทยาคม

20004320B6110FA0

41 คร้ังท่ี 89 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 192,000.00 0.00 0.00 192,000.00 -             
โรงเรียนป่าพะยอม
พิทยาคม

20004320B6110FA1

42 คร้ังท่ี 89 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 128,000.00 0.00 0.00 128,000.00 -             โรงเรียนเขาชัยสน 20004320B6110FA3

16,072,300.00 9,937,200.00 3,372,800.00 2,762,300.00รวม

หนา้ที ่4 บตัรงบด าเนนิงาน(701)ปี55.xls
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ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผ ู้อำนวยการ ผ ู้บ ัญขาการ ผ ู้ว ่าราขการจังหวัด ผ ู้ว ่าราขการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๓ ส ิงหาคม๒๕๖๔ รับทราบ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข 
ปีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ 
เป ็นอัตราร้อยละ ๐ ซ ี่งกรมบ ัญ ช ีกลางจะเสน อคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยน ิญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห าร 
พ ัสด ุภาครัฐ โดยอาศ ัยอำน าจตามพ ระราขบ ัญ ญ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพ ื่ออน ุม ัต ิยกเว ้นการปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซี่งกำหนดไว้สรุปว่า 
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ 
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซี่งตัองการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับ 
เป ็น รายว ัน เป ็น จำน วน เง ิน ตายต ัวใน อ ัตราร ้อยละ ๐.๐ ๑  - ๐.๑ ๐  ของราคางาน จ ้างน ั้น  แต่จะต้องไม,ต ํ่ากว ่า 
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน 
งวดสุดท ้าย แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้ค ิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณ ะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราขบัญญัติ 
การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อน ุม ัต ิยกเว ้นการปฏ ิบ ัต ิ 
ต าม ระเบ ียบ กระท รวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภาคร ัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ 
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปน ี้

/® .  . . .
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๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้
๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๑.๑ ส ัญญาๆ ท ี่ได ้ลงนามก ่อนวันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ ์อย ู่ 
และสัญญาๆ ด ังกล ่าวม ีค ่าป ร ับ เก ิดข ึ้น แต ่ไม ่ใช ่ค ่าป ร ับ ท ี่เข ้า เง ื่อ น ไขก ารงดห ร ือ ลดค ่าป ร ับ ตาม ม าตรา ๑๐๒ 
แห่งพระราชบ ัญญ ัต ิๆ ห ากจำนวนค ่าปร ับท ี่เก ิดข ึ้นม ีม ูลค ่าเก ินกว ่าร ้อยละ ๒๕ ของวงเง ินค ่าพ ัสด ุหร ือค ่าจ ้าง 
ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม,เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามก ่อนวันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ ์อย ู่ 
และสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาๆ กำหนด 
ล่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณีฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ท ั่วราช อ าณ าจ ัก ร  แต ่ย ังม ิได ้ม ีการตรวจร ับพ ัสด ุ และไม ่เข ้าตาม เง ื่อน ไขตาม ข ้อ  ๑.๑.๑ โดยให ้ค ิดค ่าปร ับ  
ในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่ม ีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ 
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑ .๑ .๓  ส ัญ ญ าฯ  ที่ได ้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัม พ ัน ธ ์อย ู่ 
และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค ่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้ม ีการส่งมอบงานกรณีส ัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้ม ีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่ม ีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉ ุกเฉ ินๆ 
และไม,เข ้าตามเง ื่อน ไขตามข ้อ  ๑ .๑ .๑  โดยให ้ค ิดค ่าปร ับในอ ัตราร ้อยละ ๐ ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ 
จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ ส ัญ ญ าฯ ท่ีได ้ลงนามก ่อนวัน ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังมีนิติส ัมพ ัน ธ ์อย ู่ 
และส ัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินๆ และได้ม ีการส ่งมอบงานกรณ ีส ัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ แต่ยังมิได้มี 
การตรวจรับพ ัสด ุหากสัญญาฯ ด ังกล ่าวม ีค ่าปร ับเก ิดข ึ้น  โดยให ้ค ิดค ่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ต ั้งแต ่ว ันถ ัดจาก 
วันครบกำหนดตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑ .๑ .๕ ส ัญ ญ าฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัม พ ัน ธ ์อย ู่ 
และสัญญาๆ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงาน 
งวด เด ียวห ร ือได ้ม ีการส ่งม อบ งาน งวดส ุดท ้ายภายห ล ังว ัน ท ี่ม ีป ระกาศยกเล ิกป ระกาศส ถาน การณ ์ฉ ุก เฉ ิน ฯ  
หากสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ 
เป ็นจำนวนเท ่าก ับว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ จนถ ึงก ่อน ว ัน ท ี่ม ีประกาศยกเล ิกประกาศสถาน การณ ์ฉ ุก เฉ ิน ฯ 
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

/ ๑.๑.๖ ...
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๑.๑.๖ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซี่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ 
ครบกำหนดหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ แต่ยังมิได้ม ีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส ่งงานงวดเด ียวหรือย ังม ิได ้ส ่งมอบงานงวดส ุดท ้าย หากสัญญาฯ มีค ่าปรับเกิดข ึ้น ให้น ับจำนวนวันท ี่ต ้องปรับ 
ต าม ส ัญ ญ าฯ  แ ล ้ว ให ้ค ิด ค ่าป ร ับ ใน อ ัต ราร ้อ ยล ะ  ๐ เป ็น จ ำน ว น เท ่าก ับ ว ัน ท ี่ ๒๖ มีนาคม ๒๕;๖๓ จนถึง 
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 

๑.๒ สัญญาๆ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๑.๒ .๑ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามหล ังว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ัน ธ ์อย ู่ 

และสัญญาฯ ครบกำหนดในช ่วงประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ แต่ได ้ม ีการส ่งมอบงานกรณ ีส ัญญาฯ กำหนด 
ส ่งงานงวดเด ียวหร ือได ้ม ีการส ่งมอบงานงวดส ุดท ้ายก ่อนว ันท ี่ม ีประกาศยกเล ิกประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ 
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามหล ังว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ์อยู่ 
และส ัญญาฯ ครบกำหนดในช ่วงประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ แต่ได้ม ีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส ่งงานงวดเด ียวหร ือได ้ม ีการส ่งมอบงานงวดส ุดท ้ายหล ังว ันท ี่ม ีประกาศยกเล ิกประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ 
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน 
เท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ 
ตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามหล ังว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ์อยู่ 
โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณี 
ส ัญญาฯ กำห น ดส ่งงาน งวดเด ียวห ร ือย ังม ิได ้ส ่งมอบงาน งวดส ุดท ้าย หากสัญญาๆ ด ังกล ่าวม ีค ่าปร ับเก ิดข ึ้น  
ให ้น ับจำนวนวันท ี่ต ้องปรับตามส ัญญาฯ แล ้วให ้ค ิดค ่าปร ับในอ ัตราร ้อยละ ๐ เป ็นจำนวนเท ่าก ับว ันท ี่ลงนาม 
ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 

๑.๓ ส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงเป ็น ห น ังส ือ  ท ี่ได ้ล งน าม ห ล ังว ัน ท ี่ม ีป ระก าศ ยก เล ิก ป ระก าศ  
สถานการณ์ฉุกเฉิน'ๆ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

ท ั้งน ี้ กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐได ้พ ิจารณางดหรือลดค ่าปรับให ้แก ่ด ู่ส ัญญา ห ร ือ ก ารข ยาย  
ระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจาก 
จำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

สำห ร ับ ค ่าป ร ับ ส ่วน ท ี่เก ิน จำน วน ว ัน ตาม มาตรการน ี้ ให ้ค ิดในอ ัตราท ี่กำหนดในส ัญญาฯ 
ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบๆ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

/ ๒....
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๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาๆให้สอดคล้องกันต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔ ๕ ๕๓  

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕: -  ๖
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ประกาศ 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(คราวที่  ๑7) 
 
 

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่   ๑๖   
ออกไปจนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นั้น 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  สายพันธุ์โอมิครอน  
(Omicron)  เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ  
อันส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  แม้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดแล้วก็ตาม  แต่ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุด
ต่อเนื่องหลายช่วงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพ่ือกลับภูมิล าเนาและท่องเที่ยว   
รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาด 
แบบกลุ่มก้อน  ประกอบกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  ของประชาชน   
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยง  ยังคงอยู่ในระดับต่ า  หากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น 
จะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและชีวิตของประชาชน  กรณีจึงจ าเป็นต้องคงไว้ 
ซึ่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพ่ือความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติ  
และชีวิตของประชาชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่   ๒๒  มีนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
ออกไปอีกคราวหนึ่ง  ส าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๕
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