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ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

คร้ังที่ 1/2565 
วันศุกร์ท่ี  25  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโพธิ์แก้ว  โรงเรียนบุญวัฒนา ๒  จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________________________ 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
   วาระประชุมจากนายรังสรรค์ สู้สนาม ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
   1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
   1.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
   1.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
   เร่ืองแจ้งให้ทราบจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
   1.4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มอ านวยการ 

1.4.1 การรับสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565  
ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)ได้ก ำหนดกำร สมัคร

ขอรับรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี 2565 เพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรบริกำร และกำรบริหำร
รำชกำรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรำงวัลเลิศรัฐถือเป็นรำงวัล แห่งเกียรติยศท่ีมอบให้หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเป็น
กำรยกย่องเชิดชูหน่วยงำนท่ีได้ มุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส ำเร็จมีควำมเป็นเลิศแห่ง
หน่วยงำนภำครัฐ ท้ังปวง ซึ่งรำงวัลเลิศรัฐ แบ่งออกเป็น ๓ รำงวัลหลัก ดังนี้  

1. รำงวัลบริกำรภำครัฐ เป็นรำงวัลส ำหรับหน่วยงำนของรัฐท่ีมีผลกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรเพื่อประชำชน กำรให้บริกำรท่ีประสบผลส ำเร็จสร้ำงขวัญก ำลังใจ กระตุ้นให้หน่วยงำนมีควำม
มุ่งมั่นและต้ังใจ ในกำรท ำหน้ำท่ีให้ดียิ่งขึ้น  

2. รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม เป็นรำงวัลส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ท่ีเปิดระบบ
รำชกำรโดยให้ประชำชนและภำคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรบริหำรรำชกำรและท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม ต้ังแต่กำรให้ข้อมูล ข่ำวสำร (Inform) กำรรับฟังควำมคิดเห็น (Consult) 
กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ (Collaboration) น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  

3. รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐระดับกรม ท่ีด ำเนินกำร
พัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลด ำเนินกำรปรับปรุงองค์กำร ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
ภำครัฐอย่ำงโดดเด่น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ เห็นว่ำสถำนศึกษำ ในสังกัด 
มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำมีประสิทธิภำพ มีควำมโดดเด่นหลำกหลำย เป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ
รำงวัลดังกล่ำว จึงขอประชำสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงำน  สมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี 2565 
สำมำรถศึกษำข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร www.psdg-obec.go.th ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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1.4.2 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ด้วยคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  ได้อนุมัติ
จัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 (ครั้งท่ี 3) จ ำนวน 99,471,561.23 บำท ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกู้ยืม
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ จึงขอให้โรงเรียนประชำสัมพันธ์ กำรให้กู้ยืม 
พร้อมตรวจสอบค ำขอกู้ยืมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในสังกัด ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำ หนี้สินข้ำรำชกำรครู พ.ศ. 2565 และ
แนวทำงกำรพิจำรณำอนุมัติค ำขอกู้ยืมเงินทุน หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยให้ยื่นค ำขอกู้ยืมพร้อมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ภำยในวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2565 

 
   1.5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.5.1 การปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 
Education Management Information System : EMIS) 
ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล
ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย  

1) ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน พิกัด GIS  
2) ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3) ข้อมูลครุภัณฑ์  

     4) ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
5) ข้อมูลเขตพื้นท่ีบริกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ 

เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จ ภำยในวันท่ี 7 มกรำคม 2565 ท่ีผ่ำนมำนั้น  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำเผยแพร่ผ่ำนระบบสำรสนเทศ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ (http://bigdata.mattayom31.go.th/info) เพื่อเป็นฐำนข้อมูลใน
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ 
และด้ำนบริหำรวิชำกำร เป็นต้น ท้ังนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำขอให้
สถำนศึกษำปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อควำมถูกต้องของข้อมูลและเป็นปัจจุบัน 
1.5.2 การส ารวจโรงเรียน โรงเรียนสาขา หรือห้องเรียนสาขาที่จ าเปน็ต้องใช้สื่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบดาวเทียม (Satellite) 

ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะด ำเนินโครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ประสิทธิภำพโครงข่ำยส่ือสำรโทรคมนำคมของสถำนศึกษำ ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตแบบดำวเทียม 
(Satellite) ให้กับโรงเรียน โรงเรียนสำขำ หรือห้องเรียนสำขำท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส่ือสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ จึงด ำเนินกำร
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ส ำรวจโรงเรียนโรงเรียนสำขำ หรือห้องเรียนสำขำท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส่ือสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบ
ดำวเทียมและไม่มีส่ือสัญญำณอินเทอร์เน็ตประเภทอื่นเข้ำถึง รำยละเอียดตำมหนังสือส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ท่ี ศธ 04036/ว468 ลงวันท่ี 10 ก.พ. 2565 

      
   เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   1.6.1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565  

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของภำครัฐตำมมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมำสท่ี 2  
(เดือน มกรำคม-มีนำคม 2565) มีดังต่อไปนี้ 

      - งบลงทุน เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 29 ใช้จ่ำย 58.15  
      - งบประจ ำ (งบด ำเนินงำน) เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 57 ใช้จ่ำย 55.78 

ดังนั้นเพื่อให้กำรเบิกจ่ำยในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ มีผล
กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีภำครัฐก ำหนด จึงแจ้งให้โรงเรียนด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1 งบลงทุน ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ทุกรำยกำรท่ีโรงเรียนลงนำมสัญญำจ้ำงแล้ว ให้เร่งรัด
ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรส่งมอบงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดในสัญญำและเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมงวดงำนใน
สัญญำ หำกกำรบริหำรสัญญำตำมงวดงำนมีผลกระทบอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ2019ให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำเพื่อ
พิจำรณำแก้ไขปัญหำร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณในภำพรวมเป็นไปตำมเป้ำหมำยมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีก ำหนดไว้  

1.2  งบด ำเนินงำน ให้โรงเรียนเร่งรัดด ำเนินกำรและส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงินภำยในเวลำท่ี
ก ำหนด  

    1.6.2 การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบท่ีได้รับ

อนุมัติจำกกรมบัญชีกลำงให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งบประมำณท่ีได้รับใน ปี พ.ศ. 2564 ทุกรำยกำร ขอให้โรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรให้

เป็นไปตำมงวดงำนในสัญญำ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อมิให้
เกิดปัญหางบประมาณถูกพับไป 
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   1.7 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 
1.7.1 รางวัลของคุรุสภา ประจ าปี 2565 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา  

กำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 
2565 จ ำนวน 5 รำงวัล ได้แก่ - รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่น เพื่อรับรำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระ
นำมำภิไธยย่อ สธ  

- รำงวัลครูภำษำฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ กว - 
รำงวัลคุรุสภำ  

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น  
- รำงวัลคุรุสดุดี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ประชำสัมพันธ์ประกำศ 

กำรคัดเลือกฯ ท้ัง 5 รำงวัล ให้ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ โดยให้เสนอประวัติและ
ผลงำน (จัดท ำส ำเนำ 2 ฉบับ) ไปยังคุรุสภำจังหวัดนครรำชสีมำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
นครรำชสีมำ ภำยในวันท่ี 20 เมษำยน 2565 ในเวลำรำชกำร ส ำหรับประเภทรำงวัลครูภำษำฝรั่งเศส
ดีเด่น ให้ผู้สนใจเสนอผลงำนได้ท่ี โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย จังหวัดขอนแก่น ภำยในวันท่ี 20 เมษำยน 
2565 ในเวลำรำชกำร 

 
 
 

   1.8 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   1.8.1 สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565) 
   สรุปยอดกำรมอบเงินช่วยเหลือจำกเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   
   ณ วันท่ี 12 ตุลำคม 2564 
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สรุปข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
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1.8.2. การเก็บเงินบ ารุงลูกเสือ ประจ าปี 2564 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
ด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ตำมอัตรำเงินบ ำรุงลูกเสือ โดยกรอก
รำยละเอียดตำมแบบกำรน ำส่งเงินบ ำรุงลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 2564   
ได้ท่ีhttps://bit.ly/3GHDHHL ภำยในวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565 
 
 
 
  
  
1.8.3 การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ  
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ร่วมกับโรงเรียนปำกช่อง  
 มีก ำหนดฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ จ ำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 
   1. ฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ช้ันสูง (S.S.A.T.C.)  
 ระหว่ำงวันท่ี 23-29 เมษำยน 2565 ณ ค่ำยลูกเสือด ำรงแคมป์ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยหัวหน้ำผู้ให้กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  

ระหว่ำงวันท่ี 2- 8 พฤษภำคม 2565 ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง   
จังหวัดนครรำชสีมำ 
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1.9 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    1.9.1 การขับเคลื่อนหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ให้สถำนศึกษำเตรียมกำรปรับหลักสูตร
สถำนศึกษำให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นในแต่ละระดับจัด
กระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ตำมจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ข้อท่ี 4 พัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำท่ีเน้นสมรรถนะและกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนกำรเรียนรู้ทำง
ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะจัดท ำโดยคณะอนุกรรมกำรด้ำนส่งเสริมกำรบริหำรวิชำกำร ส ำ
นักงำนนโยบำยพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำและคณะวิจัยโครงกำรวิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โดยมีกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นกระบวนกำรท่ี
ใช้เวลำ และบุคลำกรร่วมท ำงำนจ ำนวนมำก กำรด ำเนินงำนจึงมักมีกำรจัดแบ่งเป็นช่วงๆ โดยท่ัวไป จัด
ได้เป็น 4 ช่วงคือ 

     ช่วงท่ี 1 กำรจัดท ำกรอบหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ 
     ช่วงท่ี 2 กำรจัดท ำหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
     ช่วงท่ี 3 กำรใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนสู่สมรรถนะ 

ช่วงท่ี 4 กำรน ำผลกำรใช้หลักสูตรสู่กำรปรับปรุงกรอบหลักสูตรให้สมบูรณ์ 
     (รำยละเอียดเอียดดัง QR CODE) 
 
 
 
    
 
   1.9.2 การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

ด้วยโรงเรียนมหิศรำธิบดี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภำพของ สพม.นครรำชสีมำ ซึ่งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษำท่ีมีสภำพพื้นท่ีเหมำะสม มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักเรียนจำกโรงเรียน
ประถมศึกษำ และขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เป็นทำงเลือกให้นักเรียนได้เข้ำศึกษำโดยไม่ต้องเข้ำศึกษำ
ในโรงเรียนท่ีมีกำรแข่งขันสูงท้ังนี้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ได้ร่วมขับเคล่ือนด ำเนินกำรกับทำง
โรงเรียน โดยมีแผนในกำรออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้ก ำลังใจ ณ โรงเรียนมหิศรำธิบดี โดยคณะ
ศึกษำนิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

    19.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
    จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ 
     1. หลักสูตรกำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Canva เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
     2. หลักสูตรกำรสร้ำงห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom 
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19.1.4 โครงการอบรมหลักสูตร”อุ่นใจไซเบอร์” 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ ประชำสัมพันธ์ขอเชิญชวน ผู้บริหำร ครู 

บุคลำกร และนักเรียนในสังกัด เข้ำอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ซึ่งเป็นกำรขยำยผลกำรอบรม
หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ หน้ำท่ีพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ซึ่งจัดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ) ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรีกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข และบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด(มหำชน) โดย
สำมำรถลงทะเบี ยน ผ่ำนทำง https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/ ท้ั งนี้  วุฒิ บั ตรสำมำรถ       
น ำไปใช้ประกอบกำรขอมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนดได้ 9 ช่ัวโมง 
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1.10 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
   1.10.1 การส่งรายงานทางการเงินของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย เดือนธันวาคม 2564 

สถำนศึกษำในสังกัดท่ีเป็นหน่วยงำนย่อย จ ำนวน 47 โรงเรียน ได้จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565 มีรำยละเอียดดังนี้รำยงำนตำมก ำหนด จ ำนวน 39 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 8 รำยงำนพ้นก ำหนด จ ำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15ยังไม่ส่งรำยงำน จ ำนวน             
1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2ประเด็นกำรปฏิบัติ/อ้ำงอิง : รำยงำนทำงกำรเงิน ได้แก่ รำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวันและรำยงำนประเภทเงินคงเหลือท่ีต้องรำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ภำยในวันท่ี15 ของเดือนถัดไปตำมระบบกำรบันทึกบัญชีหน่วยงำนย่อย พ.ศ.2515 
10.1.2 เร่ืองควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษา:  

1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับงบประมำณท่ีได้รับเสนอผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
2) ใช้จ่ำยเงินภำยในปีงบประมำณ กรณีมีเงินเหลืออยู่ให้รีบด ำเนินกำรให้เสร็จส้ินอย่ำงช้ำ
ภำยในปีงบประมำณถัดไป หำกใช้ไม่หมดตำมระยะเวลำต้องส่งคืนคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
3) แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรใช้จ่ำยงบประมำณค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  
4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ประเด็น
กำรปฏิบัติ/อ้ำงอิง :  

1. ห นั ง สื อ ก ระ ท รว งก ำรค ลั ง  ด่ ว น ท่ี สุ ด  ท่ี  ก ค  0409.6/ว  126 ล ง วั น ท่ี                   
7 กันยำยน 2548  เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณงบเงินอุดหนุน  
2. หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี  กค 0402.5/033273 ลงวัน ท่ี 7 สิงหำคม 2560       
เรื่อง ขอหำรือเกี่ยวกับกำรใช้เงินเหลือจ่ำยงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 
3. หนังสือ สพฐ. ด่วน ท่ี สุด ท่ี  ศธ 04012/ว 739 ลงวัน ท่ี  16 ธันวำคม 2564       
เรื่อง รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
4. หนั ง สือ  สพ ฐ. ท่ี  ศธ  04006/ว  283 ล งวั น ท่ี  2 กุ มภำพั น ธ์  2565  เรื่ อ ง           
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ต้ังแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

 

 

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

https://e-budget.jobobec.in.th/
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

   รำยงำนกำรประชุม ครั้งท่ี 5 /2564  วันท่ี  28  ธันวำคม  2564  ณ   ห้องประชุมโพธิ์แก้ว                

   โรงเรียนบุญวัฒนำ ๒ 

   

ที่ประชุม   …………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

   3.1 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    3.1.1 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ท่ีได้ด ำเนินกำรใช้งบประมำณไป
    แล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินกำรสรุปงำนเป็นรูปเล่ม  ส่งท่ีงำนแผนงำน  ฝ่ำยบริหำร
    งบประมำณ  ภำยในส้ินเดือนมีนำคม 2565   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำจัดสรร 
    งบประมำณ  ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ต่อไป 
    .................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................... 
    3.1.2  กำรล้ำงหนี้เงินยืมทุกโครงกำรให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนส้ินเดือนมีนำคม 25665 
    .................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................... 
    3.1.3  งบประมำณเงินอุดหนุนรำยหัวที่ได้รับจัดสรร ในปี 2565   
    ข้อมูลนักเรียน  25 มิถุนำยน 2564 (70%)   จ ำนวน 307 คน รับจัดสรร  545,135.-บำท 
    ข้อมูลนักเรียน  10 พฤศจิกำยน 2564 (30%)   จ ำนวน 308 คน รับจัดสรร  225,225.-บำท 
    .................................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................................   
ที่ประชุม   ............................................................................................................................................... 

   3.2 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ 

    3.2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยวิชำกำรในปีกำรศึกษำ 2564  ท่ีผ่ำนมำ 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 
     
    3.2.2 กำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอ ำลำสถำบัน  ในวันท่ี 3  มีนำคม 2565   
    ................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................ 
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    3.2.3 สอบปลำยภำควันท่ี 7 – 8 มีนำคม 2565 
    ............................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
    3.2.4 ส่งผลคะแนน Bookmark  วันท่ี  14 มีนำคม 2565 
    ............................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
    3.2.5 นักเรียนแก้ไขผลกำรเรียน 0,ร,มส  ภำยใน  14 – 31  มีนำคม 2565 
    ............................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
    3.2.6  นักเรียนรับ ปพ.1 วันท่ี 4 เมษำยน 2565 
    .............................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................. 
    3.2.7 รับสมัครนักเรียนวันท่ี 9 – 13 มีนำคม 2565  และมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1 – ม.4   
    วันท่ี  2 – 3 เมษำยน 2565 
    ............................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
    3.2.8 กำรด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  แก้ไข 0,ร,มส  แบ่งเป็น                         
    3  คณะท ำงำน  คือ 
     1. โดยครูผู้สอน 
     2. โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
     3. ฝ่ำยวิชำกำร  โดยงำนวัดผลและประเมิน 
    3.2.9 กำรส่ง SAR  ให้ด ำเนินกำรส่งให้เสร็จส้ินภำยในวันท่ี 30  มีนำคม  2565 
    3.2.10  งำนกำรเรียนกำรสอน  ให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดใหม่ ดังนี้คือ 
     1. นำยปัญญำ  เทียบสูงเนิน   ประธำนกรรมกำร 
     2. นำงสำวพรพิมล  เชำระก ำ รองประธำนกรรมกำร 
     3. นำงสำวอุมำทิพย์  ศรีรัตน์ กรรมกำร 
     4. นำงสำวจิรวรรณ  ไกรขุนทศ กรรมกำร 
     5. นำงสำวสุกัญญำ  มีสำนุ กรรมกำรและเขำนุกำร 
ที่ประชุม   ................................................................................................................................................  

    3.3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงานบุคคล 

    3.3.1  ด ำเนินกำรท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำม ว PA   และ  บันทึกข้อตกลง
    เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 
    ………………………………………………………………………………………….…………………….........….. 
     
ที่ประชุม   ................................................................................................................................................ 
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   3.4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารท่ัวไป 

    3.4.1  วันท่ี 5 – 6 มีนำคม 2565  โรงเรียนเป็นสนำมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของ 
    กศน.เมืองนครรำชสีมำ 
    3.4.2 กำรด ำเนินงำนสมัครเข้ำร่วมโครงกำร Zero Waste School 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    3.4.3  กำรด ำเนินงำน  MOE SAFETY CENTER 
    .............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
 
ที่ประชุม   ............................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

   4.1.................................................................................................................................................. 

   4.2.................................................................................................................................................. 

   4.3.................................................................................................................................................. 

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

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

   5.1.............................................................................................................................................. 

   5.2............................................................................................................................................. 

   5.3............................................................................................................................................. 

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

เลิกประชุม  เวลำ.................................น. 

 

งานสารบรรณ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
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