
ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ครั้งที่  3/2565 
วันพุธ ที่  20  เมษายน  2565   

ณ  หอ้งประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  
และผ่านระบบ  Google  Meet 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ   
 1.1  ...............................................................................................................................................   
...................................................................................................................................................................................  
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 1.2  ...............................................................................................................................................   
...................................................................................................................................................................................  
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 1.3  ...............................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่  2/2565   
      เมื่อวันพุธ  ที่  16  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพัทลุง  และผ่านระบบ  Google  Meet 
ที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…. 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
กลุ่มอ านวยการ 
 

 1. ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ืออ านวยการความสะดวกในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนและจัดส่งรายงานข้อมูลต่าง ๆ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ทราบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงรวบรวมปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ให้โรงเรียนทราบเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  หน้า  6 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

/กลุ่มบริหารงานบุคคล... 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 1. งานย้ายข้าราชการครู  งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  งานช่วยราชการ 
 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................................................................................................................................................................. .... 
 

 2.  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ก.ค.ศ. มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส าหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนคุณภาพเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ  
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  10 
ที่ประชุม..................................................................................................................................................................... 
 

  3.  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 การด าเนินการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินนอกงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีหนังสือแจ้งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีงบประมาณ 
ละ  1  ครั้ง  (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ประมาณ  2  เดือน)  ด าเนินการรวบรวมและจัดท าข้อมูลการขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างดังกล่าว  ส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามปฏิทินที่ก าหนด  เพ่ือด าเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลาง  ซึ่งการขออนุมัติ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว  ไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  การจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว  และการจ้างครูชาวต่างชาติ  รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0402.3/ว13  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2565  และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่  กค  0420/ว106  ลงวันที่  5  มีนาคม  2562  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า  14 
ที่ประชุม..................................................................................................................................................................... 
 
 

/4.  การจัดสรรวงเงิน... 



3 
 

    4.  การจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565) 
 ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565)  ลงวันที่  15  มีนาคม  2565  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  4  หน้า  35 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 1.  การรายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center)   
สิ้นปีการศึกษา  2564 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการแจ้งให้โรงเรียนด าเนินการบันทึกข้อมูล
นักเรียน  รายบุคคลด้วยระบบ  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............................................................................................................................. ........................................ 
/กลุ่มบริหารงานการเงิน... 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1.  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้รับ จัดสรรงบลงทุน (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ จ านวน 24 โรงเรียน  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วจ านวน   โรงเรียน  

รายการครุภัณฑ์การศึกษา อยู่ขั้นตอนการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2  เนื่องจากครั้งที่ 1 มีผู้ เสนอราคาเพียง 1 ราย และราคาที่เสนอ 
ไม่เหมาะสมจึงยกเลิกและประกาศใหม่ จะด าเนินการพิจารณาผลในวันที่ 1 -22 เมษายน 2565  

รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่ขั้นตอนการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จะด าเนินการพิจารณาผลในวันที่ 1 -22 เมษายน 2565 

รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อยู่ขั้นตอนการรอลงนามในสัญญา 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5  หน้า  37 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

รางวัล สถานศึกษา 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 
โรงเรียนประชาบ ารุง 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 
 
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 

/รางวัล... 
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รางวัล ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 

 
นางอุบล  หนูมาก 

 
 

 
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านบริหารจัดการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 

 
นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ 

 
 
 

โรงเรียนตะโหมด 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
ด้านวิชาการ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
 
 

นางสาวสุไหวเราะ  สันหรีม 

 
 
 

โรงเรียนตะโหมด 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนการสอน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

 
 
 
 
 

นางนลกช  เกตุพลสังข์ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 
ที่ประชุม..................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 4.1 ................................................................................................................................................   
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

 4.2  ................................................................................................................................................ 
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  (ถ้ามี)     

 5.1 ................................................................................................................................................   
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

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

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



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
กลุ่ม

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

1 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ก่อนวนัเดินทางไม่

นอ้ยกวา่ 15 วนั

2
รายงานข้อมูลการรับบริจาคอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียน

ออนไลน์ของนักเรียน
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา

ทุกวันทีม่กีารรับ

บริจาค

3
รายงานข้อมูล E-COVID 19 Report ผ่านทางเว็บไซต์  
https://covidcenter.obec.go.th

อ านวยการ
ทุกวันจนัทร์ของ

สัปดาห์

4
รายงานผลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน

ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ทุกวันองัคารของ

สัปดาห์

5 เบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
บริหารงาน

การเงินฯ
ภายในวันที ่3 ของ

เดือน

6
เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร  และค่า

เช่าบ้าน

บริหารงาน

การเงินฯ
ส่งหลังวันที ่10 

เบิกเดือนถดัไป

7 การรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายในวันท าการ

สุดท้ายของเดือน

8 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

หน่วย

ตรวจสอบ

ภายใน

ภายในวันที ่15 

ของเดือนถดัไป

9
การส่งเอกสารประกอบขออนุมัติจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา

 ประจ าปีการศึกษา
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 5 ก.พ. 65

10
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา คร้ังที่ 1 ( 1 เมษายน)

บริหารงาน

บุคคลฯ
ภายในเดือน

มนีาคม 2565

ปฏิทินการปฏิบัตงิานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพัทลุง  ปี พ.ศ. 2565 

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

6
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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
กลุ่ม

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

11

บันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนยากจน

พิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุกเสมอภาค) กลุ่มช่วงชั้น

รอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน 

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

ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 15 เม.ย. 65

12

การรายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data 

Management Center)  ส้ินปีการศึกษา  2564 ทาง

เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec64/

ส่งเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ

ภายใน 30 เม.ย. 65

13

บันทึกการรับเงินอดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค     ภาค

เรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกัน

โอกาสทางการเรียนรู้ทางเว็บไซต์ 
https://cct.thaieduforall.org/index.html

ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 30 เม.ย. 65

14

รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ผ่านเว็บไซต์  

https://e-budgetjobobec.in.th คร้ังที่ 1 (รายงานข้อมูล

ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)

นโยบาย

และแผน
  ระหว่างวันที ่  16

 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65

15 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
  นิเทศ   

ติดตามฯ
ภายใน 30 พ.ค. 65

16
รายงานผลการด าเนินงานจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

ของนักเรียน คร้ังที่ 1
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 31 พ.ค. 65

17

การรายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data 

Management Center)  ภาคเรียนที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์

 https://portal.bopp-obec.info/obec65/

ส่งเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ

ภายใน 10 ม.ิย. 65

7



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
กลุ่ม

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

18

การส ารวจข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษา

 ประกอบด้วย ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ณ 

วันที่ 10 มิถุนายน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ และจัดท าแผน

อัตราก าลังของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บริหารงาน

บุคคลฯ
     ระหว่างวันที ่ 

   10 -30 ม.ิย. 65

19

ส ารวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กรณี

จ้างเหมาบริการและจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

พ.ศ.2562

บริหารงาน

บุคคลฯ
     ระหว่างวันที ่ 

   10 -30 ม.ิย. 65

20
รายงานผลการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ของ

นักเรียนหลังจากนักเรียนใช้อุปกรณ์ คร้ังที่ 1
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 15 ม.ิย. 65

21

การบันทึกทะเบียนก าลังพลของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านยาเสพติดของหน่วยงาน/โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565

 ทางเว็บไซต์  http://hr.nccd.go.th/2017

ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 30 ม.ิย. 65

22
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา คร้ังที่ 2 ( 1 ตุลาคม)

บริหารงาน

บุคคลฯ
ภายในเดือน

กนัยายน 65

23

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตาม ว 17 และ ว 21 

(ช่วงเปล่ียนผ่าน)

บริหารงาน

บุคคลฯ
ภายใน 30 ก.ย. 65

24
รายงานผลการด าเนินงานจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

ของนักเรียน คร้ังที่ 2
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 30 ก.ย. 65

25 รายงานผลการด าเนินงานจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

ของนักเรียน คร้ังที่ 2

ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 30 ก.ย. 65

8



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
กลุ่ม

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

26

รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ผ่านเว็บไซต์  

https://e-budgetjobobec.in.th คร้ังที่ 2 (รายงานข้อมูล

ช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ)

นโยบาย

และแผน
  ระหว่างวันที ่  

3-24 ต.ค. 65

27
รายงานผลการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ของ

นักเรียนหลังจากนักเรียนใช้อุปกรณ์ คร้ังที่ 2
ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา
ภายใน 15 ต.ค. 65

28 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
บริหารงาน

การเงินฯ
   ภายในวันที ่    

30 ต.ค.ของทุกปี

29
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี                 และ

รายงานการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

บริหารงาน

การเงินฯ

ภายใน 30 วัน  

ท าการหลังส้ิน

ปีงบประมาณ

30
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

จักรพรรดิมาลา
บริหารงาน

บุคคลฯ

   ระหว่างเดือน   

 ต.ค. - พ.ย. 65

31

การรายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data 

Management Center)  ภาคเรียนที่ 2/2565 ทางเว็บไซต์

 https://portal.bopp-obec.info/obec65/

ส่งเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ

ภายใน 10 พ.ย. 65

32 การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อ านวยการ ภายใน 15 พ.ย. 65

33
การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจงัหวดั (NISPA) 

ทางเวบ็ไซต์ http://nispa.nccd.go.th/2013

ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา

ระบบก าหนดหว้ง

เวลาการบนัทกึ

ข้อมูลตามภาคเรียน

34 ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

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

ส่งเสริมการ

จดัการศึกษา

ระบบก าหนดหว้ง

เวลาการบนัทกึ

ข้อมูลตามภาคเรียน
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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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