
    
 

 
ส าเนารายงานการประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ครั้งที่  5/2565 

วันศุกร์ ที่  24  มิถุนายน  2565   
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  พัทลุง  อาคารบริหารและส านักงานกลาง  (ตึกโดม)   

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นางอุไร  พรหมปาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

   3.  นางสุกัญญา  ศิริชุม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.  นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
   5.  นายเอนก  พรมชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
   6.  นายพชร  มั่นคง   ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน   
   7.  นายสมนึก  เวชสิทธิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
   8.  นายปิยพงศ์  หนูด า   ผู้อ านวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
   9.  ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
 10.  นายสุรชน นิ่มดวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา 
 11.  นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
 12.  นางสาวกาญจนา  เดชสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
 13.  นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 14.  นายเพลิง  ขุนชิต   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
 15.  นางจุฑารัตน์  ศรีก่อเกื้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  (แทน) 
 16.  นางสุนทร  เหลือพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชาบ ารุงอุทิตกิจจาทร  (แทน) 
 17.  นายลัด  ตีบกลาง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต  (แทน) 
 18.  นางรุ่งระวี  สาเหล็ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวุธ 
 19.  นายอนุกูล  ชุมทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
 20.  นางสาวรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
 21.  นายโชติ  จิตขาว   ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 22.  นายเปรียญ  ชูทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนพนางตุง 
 23.  นายภูวไนย  รักจ ารูญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี   
 24.  นายมณี  เรืองแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง 
 25.  นายจ าลอง  เพชรมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต 

/26.  นายจักรพงษ์... 
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 26.  นายจักรพงษ์  ทองประดับ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
 27.  นางมาลี  แก้วละเอียด  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
 28.  นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   
 29.  นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 30.  นางละออ  วัชราคม   ครู  โรงเรียนอุดมวิทยายน  รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน 
 31.  นางสาวปวีณ์นุช  จันทรน์วล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 32.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 33.  นางชูจิต  ทับพรหม   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 34.  นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (แทน) 
 35.  นางสุธัญญา  เวชรังษ ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 36.  นางสาวสุชาดา  สัจจากลุ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 37.  นางสาวอนงค์นาฏ  หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 38.  นางสมจิตต์  ใจจ้อง   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 39.  นางสาวศาสดา  คงจรัส เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี – 
 
ผู้เข้ารว่มประชุม 
   1.  นายจตุรงค์  สุขแก้ว    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนพัทลุง 
   2.  นางกัญหา  ศรีหนารถ  คร ู โรงเรียนพัทลุง 
   3.  นางสาวปิ่นสุคนธ์  ขุนวเิศษ  คร ู โรงเรียนควนขนุน 
   4.  นางกุสุมา  ขาวรมย์   พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
   5.  นายอิสมาแอล  บินโซ๊ะ  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
   6.  นางสาวมนัญชยา  ดอกกฐิน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน   
     ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.  นางสาวปิยะนุช  ชูปาน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
   8.  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง  ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 
 

/ก่อนระเบียบวาระ... 
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 1.  มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  2  รุ่นที่  1 
      ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแล
นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  2  รุ่นที่  1  เพ่ือรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  ประจ าปีพุทธศักราช  2562  
ได้แก่  นางนาตยา  ศรีชูสุข  ต าแหน่ง  ครู  โรงเรียนกงหราพิชากร 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  มอบเกียรติบัตร  การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     ตามที่  กรมอนามัย  ได้มีการจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 
เพลงประกอบท่าเต้นแปรงฟันและเครือข่ายเด็กไทยฟันดี  เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพฟันในเด็กนักเรียน  นั้น 
 บัดนี้  ศูนย์อนามัยที ่ 12  ยะลา  กรมอนามัย  ได้ด าเนินการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอแสดงความยินดีและขอมอบเกียรติบัตรให้แก่  โรงเรียนควนขนุน  ที่ได้รับ
รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2  การประกวด  เพลงประกอบท่าเต้นแปรงฟัน  และมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด
คลิปวิดีโอส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก  เพ่ือเชิดชูเกียรติโรงเรียนให้รักษาคุณงามความดีสืบไป 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

 3.  มอบโล่รางวัลกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 
 ตามที่  สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือก
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น  ประจ าปี  2563  เพ่ือเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ  ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือก 
มีรายชื่อ  ดังนี้ 

ประเภท  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  จ านวน  2  รางวัล  ดังนี้ 
 1.  นายจตุรงค์  สุขแก้ว   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น  โรงเรียนพัทลุง 
 2.  นายสมศักดิ์  ทับธนะ   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น  โรงเรียนตะโหมด 
 ประเภท  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  จ านวน  1  รางวัล  ดังนี ้
 ร้อยเอกวีระชัย  เติมสังข์   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น  โรงเรียนพัทลุง 
 ประเภท  กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น   
จ านวน  1  รางวัล  ดังนี้ 
 นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ    กรรมการและเลขานุการ 
      กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น  โรงเรียนตะโหมด 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  1… 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.  นโยบาย  10  ข้อ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
      ในการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ครั้งที่ 5/2565   
เมื่อวันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)  
ได้มอบนโยบายเร่งด่วน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ จ านวน  10  เรื่อง  ได้แก่ 
 1.1  พระบรมราโชบาย  ร.10  สู่การปฏิบัติ   
 มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน  ตามพระบรมราโชบาย  ได้แก่ 
 1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   
 2.  มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง - มีคุณธรรม   
 3.  มีงานท า - มีอาชีพ    
 4.  เป็นพลเมืองดี  

โดยมแีนวทางการขับเคลื่อน  ดังนี้  แจ้งสถานศึกษาด าเนินการโครงการกิจกรรมตามพระราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวง  ร.10  สู่การปฏิบัติ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการถอดบทเรียน  Best Practice  
และนวัตกรรมจัดประกวดแข่งขัน 
 1.2  ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง  คุณธรรม  จริยธรรม 
  การสร้างระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน  ดังนี้ 
          1.  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ผ่านกระบวนการลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
          2.  ก าหนดให้นักเรยีนทุกคนเรียนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
          3.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
          4.  โครงการพัฒนาครูประวัติศาสตร์ด้วยระบบออนไลน์ 
          5.  โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างการเป็นพลเมือง 
 1.3  การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย 
 นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขที่ถูกต้อง  โดยมีแนวทางขับเคลื่อน  ดังนี้ 
        1.  หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมประชาธิปไตย 
        2.  กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 
        3.  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 1.4  การจัดการศึกษาปฐมวัย   
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 1.5  Active  Learning 
         การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2551
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน  ดังนี้ 
        1.  อบรมการน าสื่อไปใช้แก่ครู  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร  และน าไปใช้ในโรงเรียน 
 2.  การสร้างเครือข่ายและขยายผล น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  PLC จัดประกวดผลงาน นวัตกรรม และขยายผล นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
 1.6  พาน้องกลับมาเรียน 
 เพ่ือติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับสู่
ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพผ่านเว็บไซต์ และ Application  พาน้องกลับมาเรียน   
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน  ดังนี้ 
       ระยะที ่ 1  ธันวาคม  2564  –  พฤษภาคม  2565 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่หลุดออกจากระบบ  
โดยสถานศึกษาด าเนินการติดตามค้นหาอย่างเร่งรัดและรายงานผ่านเว็บไซต์ และ Application  พาน้องกลับมาเรียน 
 ระยะที่  2  มิถุนายน  -  กันยายน  2565  น าข้อมูลเด็กที่ติดตามพบแต่ไม่เข้าระบบ
การศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการท างานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ท าความเข้าใจและก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ 
 1.7  โรงเรียนคุณภาพ  
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็ก  สร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง  มีทักษะหลากหลายด้านรวมถึงทักษะชีวิตสามารถประกอบอาชีพได้
เมื่อจบหลักสูตร  โดยการสร้างความพร้อมให้โรงเรียนหลักเป็นโรงเรียนที่มีปัจจัยพร้อมทุกด้าน  โดยส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพให้ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน ทราบ  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบาย  

1.8  Learning  Loss 
  การแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ส าหรับผู้เรียน   
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน  ดังนี้  
 1.  จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม   
Active  Learning 
 2.  จัดโครงการ  สพฐ.รักการอ่าน  แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 1.9  RT  NT  O-NET   
 การน าผลการประเมิน RT  NT  O-NET  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
โดยมีแนวทางขับเคลื่อน  ดังนี้ 
 1.  พัฒนาบุคลากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการน าผลการประเมินไปใช้ 
 2.  ปฏิบัติการภาคสนามติดตามและถอดบทเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา  หา Best practice  เพ่ือเอาผลการรายงานไปพัฒนาการศึกษา 
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 1.10  ความปลอดภัย  
 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัยและเมื่อเกิดเหตุหรือสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ต้องประเมินสถานการณ์และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด และเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้  ด าเนินตามมาตรการ  3  ป  ได้แก่  ป้องกัน  ปลูกฝัง  ปราบปราม 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  4/2565   
ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  4/2565  วันพุธ ที่  18  พฤษภาคม  2565   
    ณ  ห้องประชุมลานขรี  โรงเรียนตะโหมด  อ าเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง   
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.  ซักซ้อมความเข้าใจ  การเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ว.17 , ว.21 , ว PA  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
 หลักเกณฑ์  ว  17 
 1.  ระดับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน  1  ราย  
เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน 1 และ 2 ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 2.  ระดับวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งครู ก าลังด าเนินการ จ านวน  12  ราย 
 หลักเกณฑ์  ว  21 
 1.  กศจ.อนุมัติค าสั่ง ฯ แล้ว จ านวน 12 ราย 
 -  ช านาญการ  จ านวน 2 ราย 
 -  ช านาญการพิเศษ  จ านวน 10  ราย 
 2.  ระดับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต าแหน่งครู เสนอเรื่องไป ศธจ.เพ่ืออนุมัติ   
จ านวน 5  ราย 
 3.  ระดับวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งครู เสนอเรื่องไป ศธจ.เพ่ืออนุมัติ  จ านวน 2 ราย 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตลาไปต่างประเทศของข้าราชการครูในสังกัด 
:  นางสุธัญญา  เวชรังษี 
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 04006/ว6260  ลงวันที่  
2  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ ได้มอบอ านาจการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตการลาไปต่างประเทศ  (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเงินรายได้สถานศึกษา)  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการอนุมัติ/อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดไปต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณ โดยเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1  หน้า  17 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

3. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  :  นางสุธัญญา  เวชรังษี 

ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งว่ากระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562  ข้อ 8 ก าหนดว่า  
“ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยใดต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ยื่นค าขอไปที่
กรมบัญชีกลางตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด”  และกรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ไว้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

2.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0420/ว 106  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 
 3.  ค าสั่ง สพฐ. ที่ 1340/2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
     ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 3596 
ลงวันที่  15  มิถุนายน  2565  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  รวบรวมการขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ของสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะจ้าง
ลูกจ้างดังกล่าว  และจัดท าข้อมูลเป็นภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือด าเนินการขออนุมตัิกรมบัญชีกลางต่อไป 
 กรณีการจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่งและวุฒิการศึกษา  ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ในการจ้าง 
 การจ้างในกรณีนี้  ไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  การจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัวและการจ้างครูชาวต่างชาติ  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2  หน้า  40 
 
 

/การจ้างลูกจ้าง... 
 



8 
 
 การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
 การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา  จะต้องด าเนินการจ้างในลักษณะการ
จ้างเหมาบริการ  และด าเนินการขออนุญาตการจ้างลูกจ้างมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หากไม่ด าเนินการ
ลูกจ้างจะเสียสิทธิ์ในการสอบกรณีพิเศษเนื่องจากไม่มีหนังสือรับรองการจ้างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ท าให้ขาดคุณสมบัติ 
 การจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างเหมาบริการ  :  นางสมจิตต์  ใจจ้อง 
 การจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างเหมาบริการ  ไม่มีเงินประกันสังคมให้กับลูกจ้าง  เนื่องจาก
การจ้างเหมาบริการไม่ถือเป็นลูกจ้างของหน่วยงาน  ในการท าบันทึกตกลงจ้างของการจ้างเหมาบริการจะต้องระบุ 
ในบันทึกตกลงจ้างให้สมบูรณ์เกี่ยวกับการเบิกเงินค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการต่างพ้ืนที่ของลูกจ้าง  หากไม่
ระบุไว้จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้  โดยในสัญญาจ้างให้ระบุระยะเวลา  1  ปีงบประมาณ  ยกเว้นเดือนเมษายน
เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
 ปัญหาอุปสรรคที่พบในเอกสารการจ้างลูกจ้าง  :  นางอุไร  พรหมปาน 
 จากการที่สถานศึกษาจัดส่งเอกสารการจ้างลูกจ้างมายังส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  พบว่า  เอกสารการจ้างลูกจ้างที่ได้รับจากสถานศึกษายังไม่ครอบคลุมตามแนวทางปฏิบัติที่ได้
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง  สิ่งที่จะต้องดูประกอบการขอจ้างลูกจ้างประกอบด้วย  ข้อมูล
อัตราก าลังและวิชาเอกที่ขาดแคลน  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อมูลแหล่งเงินที่ใช้
ส าหรับการจ้างลูกจ้าง  หากสถานศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการจ้างครอบคลุมแล้ว  กลุ่มบริหารงานบุคคลจะ
ด าเนินการเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประกอบการตัดสินใจอนุญาตการจ้างลูกจ้างต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 5.  มติ กศจ. ในการประชุมครั้งที่  5/2565  วันที่  1  มิถุนายน  2565  :  นางสุธัญญา  เวชรังษี 
          5.1  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ในการประชุมครั้งที่  5/2565  เมื่อวันที่  
1  มิถุนายน  2565  มีมติอนุมัติให้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2565 
โดยมีต าแหน่งทีจ่ะรับสมัครคัดเลือก  จ านวน  6  อัตรา  ดังนี้ 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  1  จ านวน  1  อัตรา 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2  จ านวน  3  อัตรา 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จ านวน  2  อัตรา 
โดยก าหนดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  21 – 27  มิถุนายน  2565  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า  47 
 
 

/5.2  การประเมิน... 
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     5.2  การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารง
ต าแหน่ง ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จ านวน  4  ราย  
ดังนี้ 
            1.  นางสาวอุไรรัตน์  อานับ    โรงเรียนสตรีพัทลุง 
   2.  นายณรงค์ชัย  สังข์แก้ว  โรงเรียนอุดมวิทยายน 
   3.  ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนภา โชติช่วง  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
  4.  นายอาคม  อินทานุกูล    โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่ง ครู  ตามค าสั่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
ที่  218/2565   สั่ง  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  4  หน้า  71 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 6.  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
:  นางสุธัญญา  เวชรังษี 
      ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ประกาศ  ณ  วันที่  13  มิถุนายน  2565  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  นางสาวอุรชา เกลี้ยงสง  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนกงหราพิชากร 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5  หน้า  76 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 7.  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  2565  :  นางสุธัญญา  เวชรังษี 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ ์ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จ านวน  66  ราย  รายละเอียดดังนี้ 
  1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน  2  ราย 
  2.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน  3  ราย 
 3.  ครู      จ านวน  60  ราย 
  4.  ครูลาออกระหว่างปีเกษียณ  จ านวน  1  ราย 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  6  หน้า  78 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 

/8.  การจัดท าข้อมูล... 
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 8.  การจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและลูกจ้าง  ปีการศึกษา  2565 
:  นางสุธัญญา  เวชรังษี 
  ตามปฏิทินการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
จะด าเนินการจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ภายในเดือนมิถุนายน  2565  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1.  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  :  นางสาวสุชาดา  สจัจากุล 
      ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับจัดสรรงบลงทุน  (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  ประจ าปีงบประมาณ  2565  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  
จ านวน  24  โรงเรียน  และรายการก่อสร้างอาคารห้องสมุด  จ านวน  1  โรงเรียน  ขณะนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จ านวน  20  โรงเรียน  คงเหลือที่ยังไม่ส่งเอกสารการเบิกจ่ายอีกจ านวน  5  โรงเรียน  
รายละเอียดดังนี้ 

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
1.  โรงเรียนตะแพนพิทยา 
2.  โรงเรียนกงหราพิชากร 
3.  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  (เอกสารส่งคืนแก้ไข) 
4.  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  (เอกสารส่งคืนแก้ไข) 
รายการก่อสร้างอาคารห้องสมุด 
1.  โรงเรียนตะโหมด   
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ได้ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  โดยแยกตามประเภทครุภัณฑ์  จ านวน  
3  โครงการ  ดังนี้ 

1.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 5 โรงเรียน   
รวม  342  ชุด  ราคาต่อชุด  1,600  บาท งบประมาณ  547,200  บาท  ได้ท าสัญญาซื้อขายกับบริษัท ร่มรื่นชื่นใจ จ ากัด  
ราคาต่อชุด  845  บาท  จ านวนเงิน  288,990  บาท  ขณะนี้ทางบริษัทได้ส่งมอบครุภัณฑ์  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  5  โรงเรียน  

งบประมาณ  741,300  ได้ท าสัญญาซื้อขายกับบริษัท  เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์  จ ากัด  จ านวน  611,545  บาท  

ขณะนี้ทางบริษัทได้ส่งมอบครุภัณฑ์  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

3.  โครงการจัดซื้อ... 
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3.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาส าหรับห้องวิทยาศาสตร์  จ านวน  2  โรงเรียน  

งบประมาณ  832,000  บาท  ได้ท าสัญญาซื้อขายกับบริษัท  เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จ ากัด  จ านวน  611,545  บาท  
ท าสัญญาเสร็จเรียบร้อย  อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 

เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต   
ให้โรงเรียนด าเนินการเบิกจ่ายเงินเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตประจ าเดือนตุลาคม  2564  

ถึง  เดือนเมษายน  2565  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  28  มิถุนายน  2565  โดยให้เบิกจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  
และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป  โดยให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ส าหรับโรงเรียนที่ยังค้างเบิก จ านวน 7 โรงเรียน ดังนี้   

1.  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  ประจ าเดือน มกราคม - เมษายน 2565 

2.  โรงเรียนตะโหมด                     ประจ าเดือน เมษายน 2565 

3.  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา        ประจ าเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 

4.  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม           ประจ าเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 

5.  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร       ประจ าเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 

6.  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม        ประจ าเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 

7.  โรงเรียนพนางตุง                      ประจ าเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 

ส าหรับการเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  ขอให้โรงเรียนได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน  
ส่งเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 20  ของเดือนถัดไป   
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  7  หน้า  81 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  (Pensions’Electronic  Filing)  
ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ในปี  พ.ศ.  2565  :  นางสาวสุชาดา  สัจจากุล 
 ตามที่  กรมบัญชีกลาง  ได้จัดท าระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing)  ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.sgd.go.th  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ที่จะเกษียณอายุราชการในปี  พ.ศ.  2565  ยื่นเรื่องขอรับบ านาญด้วยตนเอง  นั้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้สถานศึกษาแจ้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ที่จะเกษียณอายุราชการในปี  พ.ศ.  2565  ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Pensions’ Electronic Filing)  ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.sgd.go.th  เมื่อด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วขอให้ส่งหลักฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงทราบด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  8  หน้า  82 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

/กลุ่มอ านวยการ... 
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กลุ่มอ านวยการ 

1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
 (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
:  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
 ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้วยระบบ  ITA Online ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  3  แบบ  ดังนี้ 

1.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   
(Integrity  and  Transparency  Assessment  : IIT) เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร 
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  มี  5  ตวัชี้วัด  ดังนี้ 
 1)  การปฏิบัติหน้าที่   
 2)  การใช้งบประมาณ   
 3)  การใช้อ านาจ   
 4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
โดยก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงทุกคน  (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)  
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  เกี่ยวกับคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เข้าไปตอบข้อค าถามในแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
รวมทั้งหมด  30  ข้อค าถาม  ระหว่างวันที่  16 – 22  มิถุนายน  2565   
 2.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   
(External  Integrity  and  Transparency  Assessment  : EIT)  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  มี  3  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 1)  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน   
 2)  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
 3)  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน   
รวมทั้งหมด  15  ข้อค าถาม  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของหน่วยงาน  เช่น  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ครู  ข้าราชการบ านาญ  และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ 
กับหน่วยงาน  เข้าไปตอบข้อค าถามในแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในวันที่  23 – 30  มิถุนายน  2565 
 
 
 

/3.  แบบวัดการเปิดเผย... 
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 3.  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
(Open  Data  Integrity  and  Transparency  Assessment : OIT)  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบตัวชี้วัดที่  9 - 10  ใน  5  ประเด็น  คือ   
 1)  ข้อมูลพื้นฐาน   
 2)  การบริหารงาน   
 3)  การบริหารเงินงบประมาณ   
 4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน   
ซึ่งจะต้องด าเนินการระหว่างวันที่  1 – 12  กรกฎาคม  2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน   
และผู้ปกครองตอบแบบสอบถามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  การรายงานข้อมูลผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  www.e-report.energy.go.th 
:  นางสาวนันทรัฐ  คงด า 
 ตาม  มติคณะรัฐมนตรี  ที่ประชุมเมื่อวันที่  22  มีนาคม  2565  ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง
ประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  โดยปรับเพ่ิมเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิม
ร้อยละ  10  เป็นร้อยละ  20  ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ตั้งแ ต่เดือนพฤษภาคม  -  
สิงหาคม  2565)  โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานและให้รายงานผลการ
ใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  www.e-report.energy.go.th  เป็นประจ าทุกเดือน 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถานศึกษา  บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันและรายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  www.e-report.energy.go.th  เป็นประจ าทุกเดือน  
รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่  ศธ   04321/1913  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2565 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 1.  การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาส 3  ในระบบ  E-budjet  :  นางชูจิต  ทับพรหม 
 ขอความร่วมมือสถานศึกษาด าเนินการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาส 3  ในระบบ  
E-budjet  ภายในเวลาที่ก าหนด 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

/2.  การรายงานเงินคงเหลือ... 
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 2.  การรายงานเงินคงเหลือ  :  นางชูจิต  ทับพรหม 
 ขอความร่วมมือสถานศึกษาด าเนินการรายงานเงินคงเหลือ  รายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ภายใน
วันที่  15  ของเดือนถัดไป  โรงเรียนที่ด าเนินการรายงานเงินคงเหลอืประจ าเดือนพฤษภาคม  จ านวน  12  โรงเรียน  ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนตะแพนพิทยา 
 2.  โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
 3.  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 4.  โรงเรียนพนางตุง 
 5.  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 6.  โรงเรียนอุดมวิทยายน 
 7.  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 8.  โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 
 9.  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 10.  โรงเรียนปัญญาวุธ 
 11.  โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
 12.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  (ถ้ามี)     
  1.  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รอบท่ี 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565   
:  นางสุกัญญา  ศิริชุม 

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565  ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทันตามเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
  2.  การประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการแจ้งหนังสือราชการไป 
ยังสถานศึกษาในการประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาปลอดภัยนั้น  ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด  
ทุกแห่งด าเนินการจัดท าและติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษาปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  และให้
สถานศึกษารายงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงทราบต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 

/3.  โครงการพาน้อง... 
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  3.  โครงการพาน้องกลับมาเรียน  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 

ขอขอบคุณสถานศึกษา  ที่ได้ด าเนินการติดตามนักเรียนกลับมาเรียน  จากจ านวน  55  คน  
ขณะนี้เหลืออีกจ านวน  8  คน  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจะด าเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน
นักเรียนดังกล่าว  ส าหรับปีการศึกษา  2565  อ้างอิงจากข้อมูลนักเรียน รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีนักเรียนจ านวน  23  คน  ที่ไม่สามารถจ าหน่ายออกจากระบบได้  
ขอให้ทางสถานศึกษาด าเนินการคัดกรองนักเรียนดังกล่าว  และรายงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุงทราบต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา
หรือกัญชงในสถานศึกษา  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานในสังกัดและก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้สถานศึกษาด าเนินการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  รวมถึงผู้ประกอบอาหารในสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิด
จากการใช้กัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.  การน านโยบายสู่การปฏิบัติ  :  นางอุไร  พรหมปาน 
  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  จะด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดประชุม  อบรม  ผ่านระบบออนไลน์  ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้เข้าร่วมประชุม  อบรม  ด้วยดี 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 6.  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (อ.ก.ต.ป.น.)  :  นางอุไร  พรหมปาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  (อ.ก.ต.ป.น.)  และก าหนดปฏิทินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  โดยจะด าเนินการออก
นิเทศตามนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น  ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/7.  การเลือกประธาน... 
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 7.  การเลือกประธาน สบมท. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  :  นายสมนึก  เวชสิทธิ ์
 เนื่องจาก  นายสมนึก  เวชสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์  จะเกษียณอายุราชการ  
ในวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2565  ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับเลือกประธาน สบมท. คนใหม่ 
และจัดองค์คณะ  สบมท.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 8.  การออกเกียรติบัตรการจัดอบรม  :  นายอนุกูล  ชุมทอง 
  ในการจัดอบรม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอความอนุเคราะห์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงในการออกเกียรติบัตรการอบรมให้กับคุณครู  เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 9.  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ  :  นายโชต  จิตขาว 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  ร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 - 
29 สิงหาคม 2565  ซึ่งจะเป็นการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนทุนโครงการ วมว. ทุกคู่ศูนย์มหาวิทยาลัย
ทั้ง 19 คู่ศูนย์ทั่วประเทศ  ขอเรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในการการแข่งขัน
ดังกล่าว 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 10.  การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย   
:  นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ 
  สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  จะมีการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น  จึงขอเชิญชวน
สถานศึกษาที่มีสมาคมผู้ปกครองและครูเข้าร่วมรับการคัดเลือก  ซึ่งจะส่งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการคัดเลือก  
ให้สถานศึกษาทราบและเตรียมพร้อมเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
  

********************** 
เลิกประชุมเวลา  14.00  น. 
 
          กุสุมา  ขาวรมย์                         นันทรัฐ  คงด า                           
      (นางกุสุมา  ขาวรมย์)                                      (นางสาวนันทรัฐ  คงด า)                     
       นักจัดการงานทั่วไป                                            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                

********************** 
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ที่ งบ แผนงาน รายการ จัดสรรให้ งบประมาณทีไ่ด้รบั หมายเหตุ

3 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนมกราคม - เมษายน 2565 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 20,000.00        

5 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนเมษายน 2565 โรงเรียนตะโหมด 5,650.00          

6 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา 7,800.00          

7 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 10,000.00        

8 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 10,000.00        

9 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 10,000.00        

10 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 โรงเรียนพนางตุง 4,000.00          

12
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพือ่เป็นค่าลงทะเบียนในการอบรม
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา" ระหวา่งวนัที ่21-22 

พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

โรงเรียนตะโหมด 8,000.00          

13
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่งวนัที ่7-11 มีนาคม 2565 ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1

โรงเรียนสตรีพัทลุง 8,000.00          

14
พืน้ฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่ โรงเรียนตะแพนพิทยา 508,000.00      

15 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่ โรงเรียนกงหราพิชากร 432,800.00      

16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 548,900.00      

17 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 347,700.00      

18 อาคารห้องสมุด โรงเรียนตะโหมด 3,001,400.00    

ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้

งบลงทุน

1
โรงเรียนสตรีพัทลุงเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว

งบด าเนินงาน
พืน้ฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 6 
สมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระหวา่งวนัที ่26 มีนาคม 65  ณ  โรงแรมแจ๊สโซเทล

รายการงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้

งบรายจ่ายอืน่

11
โรงเรียนประภัสสรรังสิต และ

โรงเรียนพัทลุง
15,000.00        

โรงเรียนประภัสสรรังสิต

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที ่17 มีนาคม 2565

100,000.00      เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ความเป็นเลิศ (HCEC)
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

โรงเรียนสตรีพัทลุง  และ
โรงเรียนตะโหมด
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ที่ ศธ  04321/1775  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 หมูที่ 9 ตำบลโตนดดวน อำเภอควนขนุน        
 จังหวัดพัทลงุ 93110 

 6  มิถุนายน 2565 

เรื่อง    ย่ืนเรือ่งขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจางกรณีเกษียณอายุราชการประจำป พ.ศ.2565 ดวย 
 ตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกดั

สิ่งที่สงมาดวย 1.  ตารางแสดงเหตุและสิทธิท่ีจะไดรับเมื่อออกจากราชการ  จำนวน 1 ฉบับ 

2. หลักฐานที่ตองเตรียมในการกรอกขอมูล  จำนวน 1 ฉบับ 

3. คูมือการย่ืนเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส   จำนวน 1 ฉบบั

4. หลักฐานที่ตองนำสงสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    จำนวน 1 ฉบบั

5. เอกสารสิทธิประโยชนและสวัสดิการของผูรับบำนาญ  จำนวน 1 ฉบับ 

6. รายชื่อผูเกษียณอายรุาชการ ป พ.ศ.2565  จำนวน 1 ฉบับ 

ตามที่ กรมบัญชีกลางไดจัดทำระบบการยื่นเร่ืองขอรับเงินบำเหน็จบำนาญดวยตนเอง ทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส (Pensions’Electronic Filing) ผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อให

ขาราชการ ลูกจางประจำ ที่เกษียณอายุราชการในป พ.ศ.2565 ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญดวยตนเอง 

นั้น 

บัดนี ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ขอใหขาราชการ ลูกจางประจำ ท่ี
เกษียณอายุราชการประจำป พ.ศ.2565 ยื ่นเร ื ่องขอรับบำเหน็จบำนาญดวยตนเองผ านทางระบบ
อเิล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) ซ่ึงรายละเอียดขั้นตอนการย่ืนเร่ืองขอรับบำเหน็จ บำนาญผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 คูมือการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญดวยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแลว สงหลักฐานใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตามส่ิงที่สงมาดวย 4  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนนิการ 

 ขอแสดงความนับถือ 

        (นายสมชาย  รองเหลือ) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 
โทรศัพท 083 6417484 
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สิงทีส่งมาด้วย  

หลกัฐานทีข้าราชการครูและลูกจ้างประจํา ทีเกษียณอายุราชการวันที  ตุลาคม  

ต้องส่งให้ เจ้าหน้าทีการเงิน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

1. แบบเงินเดือนเฉลีย  เดือนสุดทา้ย จาํนวน  ฉบบั ตามสิงทีส่งมาดว้ย 

(เฉพาะขา้ราชการครูทีเป็นสมาชิก กบข.)

2. สาํเนาสมุดธนาคาร ตอ้งเป็นบญัชีทีรับเงินเดือนปัจจุบนั (รับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยปากกาสีนาํเงิน)

จาํนวน  ฉบบั

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (รับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยปากกาสีนาํเงิน) จาํนวน  ฉบบั

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (รับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยปากกาสีนาํเงิน)  จาํนวน  ฉบบั
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1 31 61 6 

1 61 61 6 

1 61 2 6 

1 62 2 6 

1 62 3 6 

1 63 3 6 

1 63 4 6 

1 64 4 6 

1 64 5 6 

1 65 5 5 

1 .65 5 1 
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