
ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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***ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมร้องเพลงชาติไทย*** 
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***โรงเรียนตะโหมด  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร*** 
 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
  1.  มอบเกียรติบัตร  เข็มเชิดชูเกียรติครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564 
 ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564  นั้น 
 บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการคดัเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564  แล้ว  และผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกครูต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564  ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 4 – 6  ได้แก่  
 นายมูฮัมหมัด  คารี  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนพัทลุง 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 2.  มอบโล่รางวัล  “คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”  (ด้านผู้บริหาร  
และด้านครูผู้สอน)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปี  2564   
 ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ประกาศผลการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น  
“คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”  (ด้านผู้บริหาร  และด้านครูผู้สอน)  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประจ าปี  2564  และได้มอบโล่รางวัลให้กับข้าราชการ  จ านวน  9  ราย  ดังนี้ 
 
 
 

/2.1  โล่รางวัล... 



2 
 
 2.1  โล่รางวัล  “คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”  (ด้านผู้บริหาร  จ านวน  3  คน)  ได้แก ่
        (1)  นายพชร  มั่นคง   ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
        (2)  นางกฤติกา  อินใหม่   ผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
        (3)  นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ์
  2.2  โล่รางวัล  “คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”  (ด้านครูผู้สอน  จ านวน  5  คน)  ได้แก ่
        (1)  นางธิดารัตน์  หมีนปาน   ครูโรงเรียนกงหราพิชชากร 
        (2)  นางเกสร  มาละมัย   ครูโรงเรียนควนขนุน 
        (3)  นางวิภารัตน์  ลักษณ์โณสุรางค ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
        (4)  นางละออ  วัชราคม   ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน 
        (5)  นางสาวยุพนาถ  สวนจันทร์  ครูโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 3.  มอบโล่รางวัล  “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่  19  พ.ศ.  2565 
 ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการโครงการ  “ครูดีในดวงใจ”  
ครั้งที่  19/2565  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกครูสายงานสอนที่เป็นครูดี  มีความประพฤติดี  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีผลงานเป็นประจักษ์  และเป็นที่รักของนักเรียน  เพื่อนครู  และชุมชนให้ได้รับรางวัล  “ครูดีในดวงใจ”  นั้น 
 บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกแล้ว   
และผลการคัดเลือกผู้ได้รับโล่รางวัล  “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่  19/2565  ได้แก่ 
 นางพรศรี  ชูสังข์  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนพัทลุง   
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ   
  1.การรับ-ส่งเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 2.  นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.1  โครงการพาน้องกลับมาเรียน  
      ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04321/430 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 

/ให้กลับเข้าสู่ระบบ... 
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ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด  
ถือปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
รวมทั้งขั้นตอนการใช้  Application  “พาน้องกลับมาเรียน”  และเว็บไซต์  https://dropout.edudev.in.th 
เพ่ือให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยให้โรงเรียนด าเนินการในระยะเร่งด่วน  ซึ่งจากการด าเนินการค้นหาและติดตามนักเรียนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
พบว่า  มีจ านวนนักเรียนที่ต้องติดตามทั้งหมด  55  คน  ติดตามแล้วพบตัว  55  คน  และจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ติดตามฯ  
รอบ  2  ระหว่างวันที่  19 – 27  พฤษภาคม  2565 จ านวน 9 คน  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  หน้า  12 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
      2.2  โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา  MOE  Safety  Center 
     ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04321/1375  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center รายละเอียด ดังนี้ 

1.  ประชาสัมพันธ์  Application  MOE  Safety  Center  ให้นักเรียน  ครู  บุคลากร 
ทางการศึกษา  และผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน  โดยการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณโรงเรียน  

2.  แจ้งนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ปกครอง ดาวน์โหลด  Application 
MOE  Safety  Center เพ่ือให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา และเหตุความไม่ปลอดภัยนั้น 
ได้รับการแก้ปัญหาไดท้ันท่วงที  

3.  Admin  ผู้ดูแลระบบ  MOE Safety Center  ในสถานศึกษาด าเนินการเชิญผู้ที่ได้รับการ 
แต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่  SC-Operator  และเจ้าหน้าที่  SC-Action  ตามค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  
MOE Safety Center  ระดับสถานศึกษา  เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ sc.moesafetycenter.com  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้โรงเรียนรายงานผลการ
ด าเนินการข้างต้น ผ่านลิงก์  https://forms.gle/K2sffeVwKDUbmR5k6  ภายในวันพฤหัสบดีที่  2 มิถุนายน  2565  
ซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียนด าเนินการและรายงานมาแล้วจ านวน  4  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  
โรงเรียนปัญญาวุธ  โรงเรียนตะโหมด  และโรงเรียนประภัสสรรังสิต 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงที่ยังไม่มีคู่มือความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา  ให้ด าเนินการจัดท าคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา  พร้อมแผนเผชิญเหตุ  และจัดส่งมายังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2565 ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุงจะท าหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
 

/2.3  โครงการโรงเรียนคุณภาพ... 

https://forms.gle/K2sffeVwKDUbmR5k6
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      2.3  โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
     ล าดับการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  จ านวน  9  โรงเรียน  แบ่งออกเป็น 
 1.  โรงเรียนตะโหมด  (โรงเรียนคุณภาพ) 
 2.  โรงเรียนควนขนุน 
 3.  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 4.  โรงเรียนเขาชัยสน 
 5.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
 6.  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 7.  โรงเรียนกงหราพิชาการ 
 8.  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 9.  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.1  ที่มาของโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.2  กิจกรรมที่  สพฐ.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.3  Timeline  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ในการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
      2.4  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2565  ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทยและ  SFls  ด าเนินการก ากับดูแล  โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ตัดเงินเดือนให้เจ้าหนี้  เพ่ือให้อัตราดอกเบี้ยมีความเป็นธรรมมากขึ้น  การปรับปรุงและยกระดับระบบ
การตัดเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้  ก าหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการช าระคืนจากเงินเดือน  
การก าหนดกติกาท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่จะมาใช้สิทธิพิเศษตัดเงินเดือน 

/ข้าราชการต้องปฏิบัติตาม... 
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ข้าราชการต้องปฏิบัติตาม  การสร้างการแข่งขันในระบบสหกรณ์และสถาบันการเงินที่จะมาเป็นช่องทาง 
ตัดเงินเดือนข้าราชการ  นั้น 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการเงิน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการหักเงินเดือน  เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ
ภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.  2551  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2564   
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพัทลุง  โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  และ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นรองประธาน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สหกรณ์จังหวัด
พัทลุง  ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดพัทลุง  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพัทลุง  ประธานกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จ ากัด  ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดพัทลุง  ผู้แทนธนาคารออมสิน  ผู้แทนธนาคารกรุงไทย  ผู้แทนธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  เป็นกรรมการ  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  เขต  1  ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 2.  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (สถานีแก้หนี้ครู)  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นประธาน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย
และคดี  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.  เป็นกรรมการ  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการเชิญคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (สถานีแก้หนี้ครู)  ร่วมประชุมและ 
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน  จ านวน  27  ราย  ส าหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับจังหวัดทราบข้อมูลจากการรายงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  
1  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  ยังไม่เข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย  เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้อง
รับภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่สหกรณ์ไปกู้ยืมมา  ส าหรับรายละเอียดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะรายงานข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการที่มาติดตามความก้าวหน้าทราบต่อไป 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 

/3.  การเตรียมความพร้อม... 
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 3.  การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 4.  วิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ว. 17  ว. 21  ว.  PA 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 5.  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”  
        ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้มอบหมายให้จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  37  พ.ศ.  2565  "พัทลุงเกมส์"  ระหว่างวันที่  29  กรกฎาคม  -  10  สิงหาคม  2565 นั้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพัทลุงให้ด าเนินการในส่วนของการ
ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นสนามกีฬาและท่ีพักนักกีฬา  และการจัดขบวนพาเหรด 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่  2/2565   
      เมื่อวันพุธ  ที่  20  เมษายน  2565  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพัทลุง  และผ่านระบบ  Google  Meet 
ที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…. 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
กลุ่มอ านวยการ 
 ปฏิทินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา  ประจ าปี  2565  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ได้รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปแบบปฏิทินการรายงาน
ข้อมูลของสถานศึกษา  ประจ าปี  2565  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานของสถานศึกษา  และจัดส่งรายงานข้อมูลต่าง ๆ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ทราบ    
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2  หน้า  14 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

/กลุ่มบริหารงานบุคคล... 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบงประมาณให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๘  ก าหนดว่า              
“ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยใดต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณให้ยื่นค าขอไปที่
กรมบัญชีกลางตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด” และกรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  ไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า  15 
ที่ประชุม..................................................................................................................................................................... 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  4  หน้า  52 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้น ปีการศึกษา 2564  
      ตามที่  สพฐ.  ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา  2564   

ซึ่งได้แก่ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ข้อมูล โรงเรียนข้อมูลอาคาร ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  
โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพ่ือด าเนินการจัดท าข้อมูลดังกล่าว 
รายละเอียดที่ทราบแล้ว นั้น 

บัดนี้  ระบบ DMC ข้อมลูสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ผ่านทางเว็บไซต ์
https://portal.bopp-obec.info/obec64/  ปิดระบบเพ่ือประมวลผลข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
โดยสถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อนเวลา  
ที่  สพฐ.  ก าหนด  ร้อยละ  100  รายละเอียด  ดังนี้  

1. จ านวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น  17,047  คน 
2. จ านวนนักเรียนออกกลางคัน  รวมทั้งสิ้น        7  คน 

                          3. จ านวนนักเรียนจบ ม.3   รวมทั้งสิ้น  3,131  คน 
                          4. จ านวนนักเรียนจบ ม.6   รวมทั้งสิ้น  2,298  คน 
                          5. จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส   รวมทั้งสิ้น  7,575  คน 
                          6. จ านวนนักเรียนพิการ   รวมทั้งสิ้น    270  คน 

/2.  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน... 
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2.  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รอบท่ี 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565 

แนวทางการจัดท าข้อมูล 
1.  เข้าเมนู  2.2  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพ่ือแก้ไขจ านวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอน 

ในรอบภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในหัวข้ออ่ืนและแก้ไขให้ถูกต้อง 

2.  เข้าเมนู  2.8  จ านวนนักเรียนแยกชั้น  เพศ  เพ่ือตรวจสอบจ านวนนักเรียน  และข้อมูลตั้งต้น        

ในรอบภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิม ดังนี้ 
1.  เข้าเมนู  2.4  รายชื่อนักเรียนที่ท ารอด าเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว  เพ่ือตรวจสอบว่า 

มีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี  2565  ให้ด าเนินการดังนี้ 
     1.1  นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า  ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.1  

เพ่ือน านักเรียนออกจากรายชื่อ 
1.2  หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.2 
1.3  หากนักเรียนคนไหนซ้ าชั้น ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.3 

1.4  หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ม.3/ม.6 ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.4 

1.5  นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน  ให้ติดตามและพิจารณาจ าหน่ายในภายหลัง  (รอบ 10 พ.ย.) 

การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็นนักเรียนที่มีตัวตนศึกษาอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น 

1.  เมนู  2.7.1  เพ่ือน าเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน  
2.  เมนู  2.7.3  เพ่ือกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอ่ืน) 

3. เมนู 2.7.4 เพ่ือน าเข้าเด็ก G ที่พ่ึงขอใหม่จากระบบ G Code (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ DMC) 

4.  เมนู  2.7.5  นักเรียนที่มาขอท าย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

5.  เมนู  2.7.6  ออกกลางคัน/จ าหน่าย ให้ปรึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  

ก่อนด าเนินการ 

6.  เมนู  2.7.7  สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถท ารายคนในเมนู  2.3 

7.  เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไขในเมนู

นี้เท่านั้น ไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้ามาในระบบ 

8.  ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไข       

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ........................................ 
 

/กลุ่มนิเทศ... 
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กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
  เป้าหมาย  เพ่ือใช้ในการคัดกรอง  วิเคราะห์และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล  ท าให้นักเรียน  
ครู ผู้ปกครอง  และผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้ทราบถึงแวดความสามารถพิเศษของนักเรียนในแต่ละด้าน  
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคลต่อไป 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพหุปัญญาที่เป็นระบบ 
      1.  วิเคราะห์พหุปัญญานักเรียนรายบุคคลเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ความคิดรวบยอด 
หลักหรือ MAIN CONCEPT 
      2.  ก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ 
      3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.  จัดการเรียนรู้ 
      5.  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษา 

1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

1.1  ออกแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อบริบทของสถานศึกษา 

1.2  น าผลการส ารวจแววความสามารถพิเศษมาใช้เป็นสารสนเทศหนึ่งในการ 

ตัดสินใจเชิงบริหาร 

2.  ครู  

2.1  ส ารวจแววความสามารถพิเศษของผู้เรียนหรือติดตามการส ารวจความพิเศษ 

ของผู้เรียน 

การน าผล (สารสนเทศ) จากการส ารวจแววความสามารถพิเศษไปใช้ 

ผู้ใช้ประโยชน์ รายการ 
คร ู ใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
โรงเรียน ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สพท. ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขต 
สพฐ. ใช้ข้อมูลภาพรวมของประเทศในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(ระบบโรงเรียน Mi-Test School) 

1.  โรงเรียน 
1.1  ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน 
       1.1.1  ตั้งค่าระบบ/น าเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 65) 

/1.1.2  เพ่ิม... 
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  1.1.2  เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  1.1.3  ตรวจสอบ/จัดการข้อมูลการท าแบบส ารวจ 
  1.1.4  เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลครู 
  1.1.5  ก าหนดสิทธิ์ครูประจ าชั้นส าหรับเข้าระบบ 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1  ดูรายงานผลการท าแบบส ารวจ โดยชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 

Admin ระดับโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด 
3.  นักเรียน 

3.1  ท าแบบส ารวจ/ดูรายงานผลการส ารวจแววความสามารถพิเศษ/พิมพ์รายงาน 
4.  ครู/ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 

4.1  ดูผลการท าแบบส ารวจ 
4.2  รีเซ็ตผลการท าแบบส ารวจรายบุคคล 
4.3 ดูข้อมูลเพ่ือการแนะแนวนักเรียน 
4.4  พิมพ์รายงานเป็นรูปเล่ม 

ตัวอย่างระบบ Mi-Test School 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  เขตพ้ืนที่การศึกษา... 
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5.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     5.1  ดูผลการท าแบบส ารวจ ภาพรวม  

5.2  ดูผลการท าแบบส ารวจรายโรงเรียน 
     5.3  ส่งออกข้อมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส่วนที่  1  การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

   ตัวชี้วัดที่  16  ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
     ตัวชี้วัดที่  17  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

ส่วนที่  2  การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียม

กันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีม่ีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 ................................................................................................................................................   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

 4.2 ................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  (ถ้ามี)     
 5.1 ................................................................................................................................................   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

 5.2 ................................................................................................................................................   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

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



ทัง้หมด 55 คน

จ านวนนกัเรยีนท่ีเด็กตกหลน่และเด็กออกกลางคนั

10 คน

2

คน5 คน

6 คน

32 คน

เขา้ส ูร่ะบบการศึกษาแลว้

ไมป่ระสงคศึ์กษาต่อ 

(มีครอบครวัและตอ้งการประกอบอาชพี)

กล ุม่เสี่ยง 

(ติดยาเสพติด,ติดเพ่ือน, ติดเกม, ,ครอบครวัมีปัญหา)

อย ูร่ะหว่างด าเนินการสมคัรเขา้เรยีนต่อ

เด็กพิเศษ
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ข้อมูลนักเรียนเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่ต้องลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนรอบ 2  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2565 
 

 

 

 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล สาเหตุ ที่อยู่ วันที่ลงพื้นที่ 
1 หารเทารังสีประชาสรรค์ นายสมชาย  คงศิริ กลุ่มเสี่ยง (ติดยาเสพติด) 68/1 หมู่ 6 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง 20 พ.ค. 65 
2 พนางตุง นายสุธี  เส้งสุวรรณ กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 125 หมู่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
3 พนางตุง นายเสนา  ชูสอง กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 158 ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
4 พนางตุง ด.ญ.สุจิรา  พูลสง กลุ่มเสี่ยง  

(ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะวิวาท) 
94 หมู่ 8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

5 ปัญญาวุธ ด.ช. สธุน  ทองรักษ์ กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 73 หมู่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
6 บางแก้วพิทยาคม นายเชาวลิต  แสงดำ กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 229 หมู่ 12 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง   
7 อุดมวิทยายน นายสมพร  เส้งเอียด เด็กพิเศษ (ออทิสติก) 32 หมู่ 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 19 พ.ค. 65 
8 ป่าบอนพิทยาคม นายนิอันวาร์  ศาสตรวิเศษ เด็กพิเศษ 287 หมู่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ. พัทลุง  
9 นิคมควนขนุน นายกันตินันท์  รอดดำ อยู่ระหว่างดำเนินการสมัครเข้าเรียนต่อ 

(อยู่ระหว่างดำเนินคดี) 
210 หมู่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 19 พ.ค. 65 
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แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

...................................................... 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒              
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้ จ ่ายจากเง ินนอกงบประมาณ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๓. คำสั่ง สพฐ. ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
 ๑. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าครูผู้สอนในสถานศึกษา ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูจามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 แนวปฏิบัติและข้ันตอนการขออนุมัติจ้าง 
 ๑. การจ้างต่อเนื่อง 
      ๑.๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องจากปีก่อน ให้จ้างต่อเนื่องในอัตราจ้างขั้นต่ำ และเรียงลำดับ
ความสำคัญในการขอจ้าง โดยให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ
จำนวนกรอบอัตราเดิมและอัตราที่ขออนุมัติ พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการจ้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
(แบบ ลจ.๒) 
 ๒. การจ้างใหม่ 
      ๒.๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ให้จ้างใหม่ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเรียงลำดับความสำคัญในการ
ขอจ้าง โดยให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังที่มี จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จริง และอัตราที่ขออนุมัติ พร้อมระบุเ หตุผลความจำเป็นในการจ้าง           
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ลจ.๔) 
 ๓. เหตุผลความจำเป็นในการจ้าง 
 ต้องคำนึงถึงกรอบอัตรากำลัง โดยนับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบงประมาณและพนักงานราชการแล้ว 
ดังนี้ 
       ๓.๑ กรณีขาดเกณฑ์ ให้จ้างได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี
ในสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ  กรณีจ้างเพ่ือทดแทนอัตรากำลังครูเมื่อได้รับ
จัดสรรคือแล้วให้เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวทันที 
       ๓.๒ กรณีพอดีเกณฑ์ แต่ขาดแคลนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี
ในสถานศึกษา ให้จ้างได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ 
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 ๔. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว (ระบุสาขาวิชาเอก และจำนวนอัตราที่ต้องการ) 
 ๕. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการระบุรายการจ้างบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 ๖. อัตราค่าจ้าง ให้จ้างในอัตราค่าจ้างไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิการศึกษา และไม่มี
การเลื่อนข้ันค่าจ้าง 
 ๗. ระยะเวลาการจ้างให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ 
 ๘. โรงเรียนต้องยื่นขอขึ้นนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม และต้องนำส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน 
 ๙. ให้ยื่นหนังสือขออนุมัติจ้างไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ เดือนก่อนเริ่มจ้าง         
(ทางสำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการแจ้งมายังโรงเรียนเพื่อรวบรวมความประสงค์ขออนุมัติจ้างอีกครั้ ง)
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลขออนุมัติจ้างไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ก่อนเริ่มจ้าง 
 ๑๐. เอกสารหลักฐานการขออนุมัติจ้าง มีดังนี้ 
      ๑๐.๑ กรณีจ้างต่อเนื่องในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ 
ตามแบบ ลจ.๒ ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๑๐.๒ กรณีจ้างใหม่ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ         
ตามแบบ ลจ.๔ ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๑๐.๓ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน  ๑  ชุด 
      ๑๐.๔ สำเนาโครงการจ้างบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน  ๑  ชุด 
       ๑๐.๕ แบบบันทึกชี้แจงความจำเป็น การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณจำนวน ๑ ชุด 
 ๑๑. เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติให้จ้างแล้ว สถานศึกษาดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและส่งสัญญาจ้าง
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและเป็นหลักฐานต่อไป 
 อนึ่ง การจ้างลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่รวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 กรณีดำเนินการจ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนไม่ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม และไม่ต้องนำส่ง
เงินประกันสังคม แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จึงจะสามารถดำเนินการ
จ้างได้โดยยื่นหนังสือขออนุญาติจ้างมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างช้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้าง 
และหากโรงเรียนจะดำเนินการจ้างลูกจ้างโดยรูปแบบจ้างเหมาให้โรงเรียนขออนุญาตจ้างมายังเขตพื้นที่ฯ              
ทุกครั้ง และหากจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียนดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาจ้างมายังเขตพื้นที่
เพื่อเก็บเป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป 
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บันทึกข้ีแจงเหตุผลความจำเป็น 
การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

โรงเรียน........................................................................ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
(กรณีจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

...................................................................... 
ด้วยโรงเรียน.....................................................................สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ขอเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง เลขที่.........................ตำบล.............................อำเภอ........................จังหวัด................. ................. 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์............................................................  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ...............................................ถึงระดับ.........................................  
จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่................................................)  
 

ระดับชั้น จำนวน(คน) หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖   

รวม   
 

๒. จำนวนอัตรากำลังครูปัจจุบัน 
จำนวน
ครูผู้สอน 
ตาม จ 18 

จำนวนครูผู้สอน
ตามเกณฑ์ ก.ค.
ศ. (10 มิ.ย.65) 

จำนวน
ครูผู้สอน 

-ขาด +เกิน 

จำนวน
พนักงาน
ราชการ 

จ ำ น ว น ล ู ก จ ้ า ง
ช ั ่ วคราวจากเงิน
งบประมาณ 

จำนวนครูผู้สอน 
(นับรวม พรก.,ลจช.) 
- ขาด+ เกิน สุทธิ 

      
      
      

 
หมายเหตุ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ยกเว้น พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ปฏิบัติ 
หน้าที่ครูผู้สอน 
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๓. จำนวนครูผู้สอนและสาขาวิชาเอก 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน (คน) หมายเหตุ 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   
ม.ต้น (วิทยาศาสตร์) 
ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) 

  

พลศึกษา/สุขศึกษา   
ศิลปศึกษา/ดนตรี/นาฏศิลป์   
การงานอาช ีพ/เทคโนโลย ี (คอมพ ิวเตอร์ , คหกรรม , เกษตรกรรม , 
อุตสาหกรรม) 

  

วิชาเอกเพ่ิมเติม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น   
ตำแหน่งว่าง   
รวม   

หมายเหตุ - วิชาเอกเพ่ิมเติมให้สถานศึกษากำหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร     
     แกนกลางการศึกษา 
   - การกำหนดจำนวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ให้กำหนดจำนวนตามเกณฑ์ที่   
     ก.ค.ศ. กำหนด 

๔. เหตุผลความจำเป็น 
โรงเรียน.............................................................มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบ

นอกประมาณ เนื่องจาก 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมขาดจากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมพอดีเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง 

ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) แต่ขาดแคลน 
ในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 

(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมเกินเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน.......อัตรา 
ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการ 
แล้ว) แต่ขาดแคลนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 
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๔.๑ ระบุเหตุผลความจำเป็น (เพิ่มเติม) กรณีเกินเกณฑ์ 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๔.๒ ระบุเหตุผลความจำเป็น(เพิ่มเติม) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
โดยใช้เงนินอกงบประมาณจาก.......................................................................(เงินรายได้/เงินบริจาค/                 

เงินอุดหนุน/เงินผ้าป่า/อื่นๆ ระบุ) 
(    ) ๑. จ้างครูในตำแหน่ง เพ่ือทำหน้าที่สอนทดแทนความขาดแคลนอัตรากำลัง 

๑.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๒. จ้างในตำแหน่งครู เพื่อทำหน้าที่สอนในรายวิชาขาดแคลน 
๒.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๓. จ้างในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในลักษณะอำนวยการ 
 ๓.๑ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา  
 ๓.๒ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา  

๓.๓จ้างในตำแหน่ง......................... ................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา  

(การจ้างในตำแหน่งตามข้อ ๑.๓ หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการตำแหน่งนั้น หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ใช้ชื่อ
ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่งนั้น) 
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๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอจ้าง 
โรงเรียน................................................มีความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน.............อัตรา และตำแหน่งอื่น (นอกเหนือจากที่ปฏิบัติหน้าที่สอน)จำนวน........อัตรา 
๑. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..........................................................กลุ่มสาระวิชาเอก(กรณีจา้งครผูู้สอน) 
................................................................ปฏบิตัิหน้าท่ี............................................................................ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ.........................................บาท ระยะเวลาการจ้าง.........................................เดือน  
ตั้งแต่.......................................................................ถึง............................................ ................................ 
เงื่อนไขการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่................................................................................................ ................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
(กรณีจ้างมากกว่า ๑ ตำแหน่ง ให้ชี้แจงรายละเอียดรายตำแหน่ง) 

๖. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามาแล้ว ดังนี้ 
     (    ) ๖.๑ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวมีมติเห็นชอบให้จ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว (ระบุสาขาวิชาเอก และจำนวนอัตราที่ต้องการ) 
     (    ) ๖.๒ สำเนาโครงการจ้างบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
     (    ) ๖.๓ แบบบันทึกชี้แจงความจำเป็น การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
     (    ) ๖.๔ อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................................... 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
       (....................................................................) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................................................... 
     วันที่.................................................................................................  
 
หมายเหตุ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาเอกสาร 
 

20



21



22



23



24



25



บันทึกข้ีแจงเหตุผลความจำเป็น 
การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

โรงเรียน........................................................................ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
(กรณีจ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐) 

...................................................................... 
ด้วยโรงเรียน.....................................................................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ขอเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง เลขที่.........................ตำบล.............................อำเภอ........................จังหวัด......................... ......... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์............................................................  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ...............................................ถึงระดับ.........................................  
จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่................................................)  
 

ระดับชั้น จำนวน(คน) หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖   

รวม   
 

๒. จำนวนอัตรากำลังครูปัจจุบัน 
จำนวน
ครูผู้สอน 

ตาม จ ๑๘ 

จำนวนครูผู้สอน
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
(๑๐ มิ.ย.๖๕) 

จำนวน
ครูผู้สอน 

-ขาด +เกิน 

จำนวน
พนักงาน
ราชการ 

จ ำ น ว น ล ู ก จ ้ า ง
ช ั ่ วคราวจากเงิน
งบประมาณ 

จำนวนครูผู้สอน 
(นับรวม พรก.,ลจช.) 
- ขาด+ เกิน สุทธิ 

      
      
      

 
หมายเหตุ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ยกเว้น พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ปฏิบัติ 
หน้าที่ครูผู้สอน 
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๓. จำนวนครูผู้สอนและสาขาวิชาเอก 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน (คน) หมายเหตุ 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   
ม.ต้น (วิทยาศาสตร์) 
ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) 

  

พลศึกษา/สุขศึกษา   
ศิลปศึกษา/ดนตรี/นาฏศิลป์   
การงานอาช ีพ/เทคโนโลย ี (คอมพ ิวเตอร์ , คหกรรม , เกษตรกรรม , 
อุตสาหกรรม) 

  

วิชาเอกเพ่ิมเติม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น   
ตำแหน่งว่าง   
รวม   

หมายเหตุ - วิชาเอกเพ่ิมเติมให้สถานศึกษากำหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร     
     แกนกลางการศึกษา 
   - การกำหนดจำนวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ให้กำหนดจำนวนตามเกณฑ์ที่   
     ก.ค.ศ. กำหนด 

๔. เหตุผลความจำเป็น 
โรงเรียน.............................................................มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบ

นอกประมาณ เนื่องจาก 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมขาดจากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมพอดีเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง 

ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) แต่ขาดแคลน 
ในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 

(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมเกินเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน.......อัตรา 
ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการ 
แล้ว) แต่ขาดแคลนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 
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๔.๑ ระบุเหตุผลความจำเป็น (เพิ่มเติม) กรณีเกินเกณฑ์ 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๔.๒ ระบุเหตุผลความจำเป็น(เพิ่มเติม) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
โดยใช้เงินนอกงบประมาณจาก.......................................................................(เงินรายได้/เงินบริจาค/                 

เงินอุดหนุน/เงินผ้าป่า/อื่นๆ ระบุ) 
(    ) ๑. จ้างครูในตำแหน่ง เพ่ือทำหน้าที่สอนทดแทนความขาดแคลนอัตรากำลัง 

๑.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๒. จ้างในตำแหน่งครู เพื่อทำหน้าที่สอนในรายวิชาขาดแคลน 
๒.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๓. จ้างในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในลักษณะอำนวยการ 
 ๓.๑ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่.............. ....................... 
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา 
 ๓.๒ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่..................................... 
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา 

๓.๓จ้างในตำแหน่ง......................... ................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา 

(การจ้างในตำแหน่งตามข้อ ๑.๓ หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการตำแหน่งนั้น หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ใช้ชื่อ
ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่งนั้น) 
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๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอจ้าง 
โรงเรียน................................................มีความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน.............อัตรา และตำแหน่งอื่น (นอกเหนือจากที่ปฏิบัติหน้าที่สอน)จำนวน........อัตรา 
๑. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..........................................................กลุ่มสาระวิชาเอก(กรณีจา้งครผูู้สอน) 
................................................................ปฏบิตัิหน้าท่ี............................................................................ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ.........................................บาท ระยะเวลาการจ้าง...................... ...................เดือน 
ตั้งแต่.......................................................................ถึง............................................ ................................ 
เงื่อนไขการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่...................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............. 
(กรณีจ้างมากกว่า ๑ ตำแหน่ง ให้ชี้แจงรายละเอียดรายตำแหน่ง) 

๖. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามาแล้ว ดังนี้ 
     (    ) ๖.๑ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวมีมติเห็นชอบให้จ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว (ระบุสาขาวิชาเอก และจำนวนอัตราที่ต้องการ) 
     (    ) ๖.๒ สำเนาโครงการ การจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
     (    ) ๖.๓ แบบบันทึกชี้แจงความจำเป็น การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
     (    ) ๖.๔ อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................... .............................................. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
       (....................................................................) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................................................... 
     วันที่.................................................................................................  
 
หมายเหตุ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาเอกสาร 
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ที่ งบ แผนงาน รายการ จัดสรรให้ งบประมาณที่ได้รับ เบิก หมายเหตุ

โรงเรียนสตรีพัทลุง 50,000.00              14,180.00        

โรงเรียนตะโหมด 50,000.00              -                

โรงเรียนประภัสสรรังสิต 6,700.00         

โรงเรียนพัทลุง -                

3 งบรายจา่ยอื่น
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่งวนัที่ 7-11 มีนาคม 2565                   

ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1

โรงเรียนสตรีพัทลุง 8,000.00                -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนตะแพนพิทยา 508,000.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนพนางตุง 673,000.00             -                ก าลังตรวจสอบหลักฐานเบิกเงิน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนสตรีพัทลุง 602,000.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนกงหราพิชากร 432,800.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 548,900.00             -                

งบด าเนินงาน

งบรายจา่ยอื่น

งบลงทุน4
พื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการประชุม

ปฏิบัติการจดัท าคู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 6 

สมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวา่ง

วนัที่ 26 มีนาคม 65 ณ โณงแรมแจส๊โซเทล

2 15,000.00              

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้
1

รายงานงบประมาณที่ยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย
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ที่ งบ แผนงาน รายการ จัดสรรให้ งบประมาณที่ได้รับ เบิก หมายเหตุ

รายงานงบประมาณที่ยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 347,700.00             -                ก าลังตรวจสอบหลักฐานเบิกเงิน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 456,700.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนประภัสสรรังสิต 444,300.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 722,500.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนตะโหมด 71,800.00              -                
ส่งเบิกแล้วรอแก้ไขเอกสาร
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