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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
ครั้งที่ 5/2564 

วันอังคารที่  28  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชมุโพธิ์แก้ว  โรงเรยีนบุญวัฒนา ๒  จังหวดันครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณกลาง  ฝ่ายบรหิารงบประมาณ 
โรงเรียนบญุวัฒนา ๒  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

คร้ังที่ 5/2564 
วันอังคารที่  28  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโพธิ์แก้ว  โรงเรียนบุญวัฒนา ๒  จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________________________ 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 

1. นายรังสรรค์     สู้สนาม     ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
2. นายปัญญา      เทียบสูงเนิน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
3. นางสาวสุกัญญา   มีสานุ      ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
4. นางสุวรรณี     วันทนา      ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
5. นางสาวอุมาทิพย์   ศรีรัตน์     ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
6. นางสาวสุกานดา    สิทธิเวช     ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
7. นางสาวศศิรดา    วรรณรักษ์    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
8. นางศิริรัตน์      ทองน้อย    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
9. นางสาวสิตานัน    สมพมิตร    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
10. นางวิรัฏฐยา    แพงวิเศษ    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
11. นางสาวพรพิมล   เชาระก า    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
12. นายพงค์อิศรา    กระเดา     ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
13. นางรุ่งนภา     ตุ่นไธสง      ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
14. นางนิตยา      จันทร์แก้ว    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
15. นางสาววิไลรัตน์    จันทร์แหยม    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
16. นางสาวพรพิมล    หงษ์กลาง    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
17. นายพลกฤษณ์    ตรียมณีรัตน์    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
18. นายพิสิษฐ์     พรส่ี       ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
19. นายธีรศักดิ์    เกาะกลาง    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
20. นางสาวจิรวรรณ    ไกรขุนทศ    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
21. นางเปรมวดี    ยอดมีกล่ิน    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
22. นายชาติ      ชาลี       ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
23. นางแพรวพรรณ   ประสมศิริ    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  
24. นางนพพร     ชาลี       ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
25. นางเอมอร     ทองเหลือง    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
26. นางสาวพรพิรุณ   พิทักษ์ประทาย   ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
27. นางสาววีระพร    แต่งแดน    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
28. นางสาวอรุชา    สิงห์กลาง    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
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29. นางเสาวนีย์    ค าทวี       ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
30. นางนนทรัตน์    เขาสถิตย์    ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
31. นางธนารนิีย์    พีระรัตน์เสถียร    ครูวิกฤตโรงเรียนบุญวฒันา ๒ 
32. นางสาวรัตนาพร     รัตนาพันธ์    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
33. นางกัณยภัคว์    จันทา      เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

รายชื่อผูไ้ม่มาประชุม 
        1. นางสาวรักชนก   ศัลยวิเศษ  ครูโรงเรียนบุญวฒันา ๒  

ก่อนวาระประชุม มอบเกียรติบัตร  ครูผู้สอนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70 ตามบันทึกข้อตกลง MOU 
   ภาคเรีียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ได้แก่ 
    1. นายธีรศักดิ์   เกาะกลาง 
    2. นายพิสิษฐ์    พรส่ี 

   มอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนที่ไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ,ร , มส  
   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    1. พระมหากฤษฎา จนทปิโย 
    2. นางสาวสุกานดา   สิทธิเวช 
    3. นางศิริรัตน์    ทองน้อย 
    4. นางสาวสิตานัน   สมพมิตร 
    5. นางสาวพรพิมล  เชาระก า 
    6. นายพงค์อิศรา  กระเดา 
    7. นางธนารินีย์   พีระรัตน์เสถียร 
    8. นางสาววีระพร  แต่งแดน 
    9. นางสาวอรุุชา  สิงห์กลาง 
    10. นางสาวรักชนก  ศัลยวิเศษ 
    11. นางเสาวนีย์  ค าทวี 
    12. นางเอมอร  ทองเหลือง 
    13. นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย 
    14. นายพลกฤษณ์  ตรียมณีรัตน์ 
    15. นายธีรศักดิ์   เกาะกลาง 
    16. นางเปรมวดี  ยอดมีกล่ิน 
   มอบเกียรติบัตร  ครูทีจ่ัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์สามารเป็นแบบอย่างที่ดีได้  ได้แก่ 
    1.นางสาวสุกัญญา  มีสานุ 
    2.นางสาวรัตนาพร  รัุตนาพันธ์ 
    3.นายพงค์อิศรา  กระเดา 
    4.นางศิริรัตน์  ทองน้อย 
    5.นางสาวพรพิมล  เชาระก า 
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    6.นางสาวอุมาทุิพย์  ศรีรัตน์ 
    7.นางสาวสุกานดา   สิทธิเวช 
    8.นางสาวอรุชา  สิงห์กลาง  
    9.นางเสาวนีย์ ค าทวี 
    10.นางสาววิไลรัตน์   จันทร์แหยม 
    11.นางรุุุ่งนภา ตุ่นไธสง 
    12.นางเปรมวดี  ยอดมีกล่ิน 
    13.นางสาวจิุรวรรณ  ไกรขุนทศ 
    14.นางสาวพรพิรุุณ  พิทักษ์ประทาย 
    15.นางแพรวพรรณ  ประสมศิริ 
    16.นางนนทรัตน์ุ  เขาสถิตย์ 

    
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
   วาระประชุมจากนายรังสรรค์ สู้สนาม ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
   1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและทีมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.2 ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและคณะครูทุกท่านในการจัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญ
   ประโยชน์  โรงเรียนได้รับค าช่ืนชมและขอบคุณอย่างสูงจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  
   และส านักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา 
   1.3 ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
   ระดับสถานศึกษา  และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนในการร่วม
   กิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   1.5 การแก้ปัญหา/ลด 0,ร,มส ตานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   สพฐ. และ  หน่วยงานต้นสังกัด  
   มอบ ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการด าเนินงานในครั้งนี้   และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
   เลขานุการในการด าเนินงาน  และนโยบายการน านักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือ
   ให้สามารถจบการศึกษาได้  โดยประสานกับครูประจ าวิชาและครูท่ีปรึกษาในการด าเนินงาน   
   1.6 เร่ืองแจ้งให้ทราบจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา     
   1.6.1 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มอ านวยการ 

            1.6.1.1 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                          ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในส าหรับ
   หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุม
   ภายในแล้วเสร็จและรายงานต่อผู้ก ากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยส านักงาน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้มีหนังสือท่ี ศธ 04306/ว 3791 ลงวันท่ี       
   9 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2564 จึงขอให้โรงเรียนท่ียังไม่ได้จัดส่งรายงานกรุณาด าเนินการโดยด่วน ท้ังนี้ จะได้จัดส่ง                                   
   รายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป  
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                          1.6.1.2 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”   
                         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ก าหนดจัดงานวันครู ประจ าปี 2565 ในวัน
   อาทิตย์ท่ี 16  มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา  ราชวิทยาลัยนครราชสีมา 
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนอบน้อมบูชาครู ระลึกถึงบูรพาจารย์ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
   มีรายละเอียดกิจกรรม ตามก าหนดการดังแนบ โดยก าหนดผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้  
    (1) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอ าเภอเมือง, ใกล้เคียงเข้าร่วม 
   งาน ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  

                              (2) ผู้บริหาร ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษานอกเขตอ าเภอเมืองเข้าร่วม ณ จุดจัดงาน
   วันครูของอ าเภอ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้  
                               ขอเชิญประธานกลุ่มโรงเรียนประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี 2565  หลังจาก
   เสร็จส้ินการประชุม  
 

                        1.6.1.3   การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2564  
                               ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ น าผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่
   พระภิกษุสงฆ์และสามเณรท่ีจ าพรรษา ณ วัดเชกาเจติยาราม  ต. เชกา  อ.เซกา จ.บึงกาฬ  ในวันศุกร์ 
   ท่ี  12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.39 น.  และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
   ได้ เชิญชวนผู้บริหาร/  ข้าราชการครู/บุคลากรในสังกัดร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา   
                               ในการนี้ กลุ่มอ านวยการจึงแจ้งสรุปรายลละเอียดการบริจาคเงินดังกล่าว  
   (รายละเอียด QR-Code แนบท้าย)  
 
 
 
 
 
 
 

   1.6.2  เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                1.6.2.1 การรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา    
                              Education Management Information System: EMIS)  
                 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา   แจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการ ปรับปรุงข้อมูล
   ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษาภายในระบบ ซึ่งประกอบด้วย  
                               1) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS     
   2)  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                               3) ข้อมูลครุภัณฑ์     
   4) ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
   5) ข้อมูลเขตพื้นท่ีบริการ  
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                               ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/emis ให้ แล้วเสร็จ
   ภายในวันท่ี 7 มกราคม 2565  
                      1.6.2.2  การรายงานข้อมูลสถานภาพการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ขอให้สถานศึกษาด าเนินการรายงานข้อมูล
   สถานภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใช้เป็น
   ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ  สถานศึกษาในสังกัด  ผ่านลิงค์  
   https://bit.ly/3F5Np6A ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 30  ธันวาคม 2564     
   1.6.3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มนโยบายและแผน    
                       1.4.3.1สรุปการจ่ายเงินเยียวยา ครั้งท่ี 1 - ครั้งท่ี 3 โรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ส านักงานเขต 
   พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  
                               - จ านวนนักเรียน ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 64    จ านวน  64,580 คน  
                               รวมจ่ายนักเรียน จ านวน  63,912  คน  ยังไม่ได้จ่าย  จ านวน 668  คน  
                                - จ านวนนักเรียน ข้อมูล   ณ 10 พ.ย. 64  
                                 รวมจ่ายนักเรียน จ านวน  63,912 คน   ยังไม่ได้จ่าย จ านวน  326  คน  
       1.6.4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
                      1.64.1 แจ้งรายละเอียดงบประมาณที่ สพฐ. อนุมัติเงินประจ างวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                              ไตรมาสที่ 1  
                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติเงินประจ างวดงบประมาณ  
                               ปี พ.ศ. 2565  ในไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564)   ดังต่อไปนี้    
                         1.1 งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 งบประมาณ ดังนี้  
                             1.1.1  งบผูกพัน(เดิม)   
                        (1)  ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนจักราชวิทยา  
                             เงิน 15,950,300.- บาท  
                        (2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55-ก โรงเรียนบุญวัฒนา เงิน 4,048,000.- บาท  
                         (3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ก โรงเรียนโนนสูงศรีธานี เงิน 13,970,800.- 
     บาท  
              จึงให้โรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดเงิน และงวดงาน 
   โดยเฉพาะงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติในปีพ.ศ. 2564 ให้เร่งรัดด าเนินการ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในวันท่ี           
   30  กันยายน  2565   
                  1.1.2 งบปีเดียว  
               (1) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (งบปกติ) จัดสรรให้ 14 โรงเรียน  
                    เงิน 13,161,300 .- บาท   
                                  (2) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (งบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)    
                                    จ านวน 23 โรงเรียน   เงิน 6,372,700.- บาท  
               (3) ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี /49 เงิน 525,900.- บาท และค่าซ่อมแซม  
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                  อาคารเรียนอาคารประกอบ เงิน 590,500.- บาท  จัดสรรให้โรงเรียนอุบลรัต              
     ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  (งบโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ) จึงให้
     โรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯและส่งส าเนาสัญญา
     จ้างเพื่อก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564  
      1.2 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  แบ่งเป็น 2 งบประมาณ ดังนี้  
               -  งบปกต ิจัดสรรให้ จ านวน 8 โรงเรียน เงิน 3,105,800.- บาท  
                       -  งบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จัดสรรให้ 11 โรงเรียน เงิน 1,648,400.- บาท    
                    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ
     ครุภัณฑ์ ท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับโรงเรียน ตามท่ีส านักงาน
     คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ด าเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
     ตรวจสอบรายการ ครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนเลือกซื้อ เพื่อก าหนดราคากลางและเกณฑ์
     คุณลักษณะเฉพาะ  คาดว่าจะด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     เพื่อหาผู้ขาย  ภายในเดือน มกราคม 2565   
    1.3 งบด าเนินงาน  
              1.3.1 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน  3 เดือน (เดือน ตุลาคม–ธันวาคม 2564)   
                                  จ านวนเงิน 677,100.- บาท (รวมหน่วยเบิก) ให้โรงเรียนด าเนินการจัดจ้างและ ส่ง
     เอกสารเบิกจ่ายเงินเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเช่าใช้บริการในแต่ละเดือน ส าหรับ 
     เอกสารท่ีส่งเบิกจะต้องเป็นค่าเช่าใช้บริการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
               1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
     จัดสรร ให้ ศูน ย์ ละ  50 ,000 . - บ าท  รวม เป็ น เงิน ท้ั ง ส้ิน  300 ,000 .- บ าท                        
     (รวมหน่วยเบิก) ให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ี สพฐ.ก าหนด 
     เช่น ค่าใช้จ่ายในการ จัดสอบวัดความสามารถด้านภาษา จัดอบรมพัฒนาครูและ
     บุคลากรด้านภาษา ค่าวัสดุ ในการบริหารจัดการและตกแต่งสถานท่ี ค่าตอบแทน
     วิทยากร ฯลฯ  
                   1.6.4.2 การจัดอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา สังกัด
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา     
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
   และสินทรัพย์ จะจัดท า โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงิน ในสถานศึกษา สังกัด 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมนครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินใน
   สถานศึกษามีความรู้ ความเข้า เกี่ยวกับ การเบิกเงิน รับเงิน และการใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรายได้ 
   สถานศึกษา และเงินอุดหนุน ได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง โดย
   มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีก ากับดูแลงานการเงิน และครูท่ีท าหน้าท่ี
   การเงินจ านวน 50 โรงเรียน ๆ  ละ 2 คน  ระยะเวลาอบรม 1 วัน คาดว่าจะด าเนินการจัดอบรม  
         ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
   1.6.5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มบริหารงานบุคคล  
                      1.6.5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   
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                             จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
   ตามหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ท่ี ศธ 04306/3296 ลงวันท่ี                   
   6 ตุลาคม  2564 นั้น และในวันท่ี  27  ธันวาคม  2564  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
   มัธยมศึกษานครราชสีมา  จะลงนามข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
                      1.6.5.2 ก าหนดระยะเวลาในการส่งขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ                      
   ว 21/2560    
     1.6.6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา  
            1.6.6.1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าหนด
   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
   สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา   
                    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ท่ี ศธ 0206.6/ว   
   ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562  ก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้อง
   ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี และ             
   ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้งๆละ 6 เดือน นั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
   ได้ออกประเมินรองผู้อ านวยการสถานศึกษาระหว่างวันท่ี 20 -24 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรองผู้อ านวยการ
   สถานศึกษา ได้รับการประเมิน จ านวนรวม 50 ราย รายละเอียดดัง QR-Code ท่ีแนบ 
 

 

    

   1.6.7 เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มกฎหมายและคดี     
                   1.6.7.1 โทษทางวินัยข้าราชการเล่นการพนัน  
                          ข้าราชการเล่นไฮโล...อาญาลงโทษปรับ...แต่วินัยถึงขั้นไล่ออก “ไฮโล” เกมเดิมพันลูกเต๋า ยอดนิยม
   อย่างหนึ่งของนักพนันส่วนใหญ่  ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาสู่การพนันออนไลน์ท่ีเล่นง่าย กว่าเดิม ซึ่งไม่ว่า
   ประชาชนท่ัวไปหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐหากลักลอบเล่นการพนันก็ย่อมจะต้อง ถูกด าเนินคดีอาญาตาม
   กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในกรณีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น จะมีโทษอีกประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่าโทษ
   ทางวินัย ซึ่งเป็นมาตรการขององค์กรฝ่ายปกครอง ในการควบคุมตรวจสอบพฤติการณ์ของข้าราชการ
   ในองค์กรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ท่ีเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาหากกระท าผิด
   กฎหมายเสียเองก็มักจะได้รับ โทษท่ีเข้มข้น  ดังนั้นการพนันไฮโล ซึ่งทางอาญาถูกลงโทษปรับแต่ในทาง
   วินัยถูกค าส่ังลงโทษ ไล่ออกจากราชการ  ตัวอย่าง คดีมีอยู่ว่าขณะท่ีผู้ฟ้องคดีรับราชการได้ถูกจับกุมใน
   ข้อหา ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน  (ไฮโล)  พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยขณะ ถูกจับ
   ได้แจ้งช่ือตัวและช่ือสกุลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานท่ีเข้าจับกุม ต่อมาศาลจังหวัด ได้พิพากษาลงโทษ
   ปรับผู้ฟ้องคดี  ส่วนในทางวินัยผู้บังคับบัญชาได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอย่าง
   ร้ายแรง  และ การแจ้งช่ือตัวและช่ือสกุลอันเป็นเท็จหรือปกปิด ช่ือตัวและช่ือสกุล ท่ีแท้จริงก็เพื่อปกปิด
   สถานภาพท่ีแท้จริงของตนเอง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดี มีเจตนาร่วมเล่นการพนันผิดกฎหมาย  ซึ่งถือเป็น
   การกระท าอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว อย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  จึงได้มีค าส่ัง
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   ลงโทษไล่ออกจากราชการ  ฐานเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงอันเป็นการกระท าความผิดวินัยอย่าง
   ร้ายแรง ซึ่งการเล่น การพนัน  (ไฮโล) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการไม่
   รักษาช่ือเสียง ของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย อันได้ช่ือว่า 
   เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสอง แห่ง 
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   1.6.8 เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
                     1.6.8.1 เร่ืองนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565  สรุปพอสังเขป ดังนี้  
              1.การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กรณีโรงเรียนเปิดสอนท้ังสองระดับให้รับนักเรียน ท่ี
   จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเดิมโดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในสถานศึกษา เดิมตาม 
   ศักยภาพ ความถนัดของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีท่ียังมีนักเรียนไม่เต็ม
   แผนการรับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ โดยเสนอสัดส่วนการรับนักเรียนและ
   วิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร นักเรียนของโรงเรียน  ท้ังนี้ ไม่น าคะแนนการทดสอบ
   ทางการศึกษาระดับชาติช้ันพื้นฐาน   (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อท้ังในขั้น 
   มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
    2. การรับนักเรียนเงื่อนไขพิ เศษยังคงก าหนด 4 ข้อ เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2564 หากมี 
   ความจ าเป็นให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องได้รับ
   ความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการรับ นักเรียนระดับโรงเรียนก าหนด
   หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษรวมกับ นักเรียนความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 
   20 ของแผนการเรียนท่ัวไป โดยต้องประกาศ หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายช่ือท่ีได้รับ
   การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ให้สาธารณชนทราบ 
    3.การก าหนดนักเรียนต่อห้อง ยังคงก าหนดเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2564 ในช้ันมัธยมศึกษาปี
   ท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องละ 40 คน  กรณีมีความจ าเป็น ต้องรับเกินก าหนด ให้โรงเรียนเสนอ
   คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนให้ความ เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
   พื้นท่ีการศึกษาพิจารณา โดยให้เพิ่มได้อีกห้องเรียนละ  2 คน และต้องได้รับความเห็นชอบก่อน 
   ประกาศ รับสมัครนักเรียน 
   บทบาทของโรงเรียนที่จะต้องด าเนินการ มีดังนี้  
         1. เสนอรายช่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของบริบท  
                              แต่ละพื้นท่ี ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต  
                              พื้นท่ีการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ัง  
         2. จัดท าแผนการรับนักเรียน เขตพื้นท่ีบริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นท่ี  
                              บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการต่อนอกเขตพื้นท่ีบริการ  รวมถึงความสามารถพิเศษ
       และเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน  จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อ
   ห้องเพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี 
   การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
      3. จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและ  
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                              แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
   2565 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นท่ีการศึกษา  มัธยมศึกษานครราชสีมา และ
   รายงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุง
   การศึกษาไว้ในประกาศ  การรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดย 
   ชัดเจน  
      4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน  
      5. ประสานโรงเรียนสังกัดอื่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
   ด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาท่ีเรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม  
      6. ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด ศูนย์
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดโรงเรียน
   เอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  
      7. ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไป  
                               ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      8. สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเย่ียมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
      9. ส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับท้ังเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
   ความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึง  
      10. ด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับนักเรียนท่ีสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค
   ตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ในเบื้องต้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอรายช่ือ
   คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
   นครราชสีมา ส่วนแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงาน  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   นครราชสีมาและอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   1.6.8.2 สรุปบัญชีรายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัด 
   นครราชสีมา ประจ าปี 2564 และสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายกองทุนช่วยเหลือ  นักเรียน ครูและ
   บุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.2563 
   สรุปรายรับ จ านวน  1,621,968.10.-บาท   รายจ่าย  จ านวน  860,628.00.-บาท   
   คงเหลือ  จ านวน  761,340.00.-บาท 
   1.6.9 เร่ืองเสนอเพื่อทราบกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
              1.6.9.1 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา    
                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จะด าเนินการออกนิเทศติดตาม  สถานศึกษาใน
   สังกัด ดังนี้  
               1) ก าหนดการตรวจเย่ียมฯ ระหว่างวันท่ี 10 – 15 มกราคม 2565  
               2) ผู้นิเทศ คือ ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน  
               3) ประเด็นการนิเทศฯ   
                         1. การจัดการเรียนการสอน Onsite และ Online ในช่วงสถานการณ์โควิด19  
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                      1.1 กระบวนการในการด าเนินงานและการควบคุมคุณภาพ  
                      1.2 การส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
                         2. การส ารวจข้อมูลนักเรียนตกหล่นและการด าเนินการช่วยเหลือของโรงเรียน  
                         3. การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ โควิด19  
    (2,000 บาท)  
                        4. ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียน  
                   4) แนวปฏิบัติของโรงเรียน    
                       1. โรงเรียนเตรียมข้อมูลรายงานตามประเด็นการตรวจเยี่ยม  
          2. โรงเรียนกรอกข้อมูลในระบบ เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  
          3. โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยม  ณ โรงเรียน ตามก าหนดการ    
   1.6.10 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากหน่วยตรวจสอบภายใน  
     1.6.10.1 การส่งรายงานทางการเงินของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย เดือนพฤศจิกายน 2564  
          สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยงานย่อย จ านวน 47 โรงเรียน ได้จัดส่งรายงานทางการเงิน  
            ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม  2564 มีรายละเอียดดังนี้  
     รายงานตามก าหนด   จ านวน  40 โรงเรียน       คิดเป็นร้อยละ  85  
     รายงานพ้นก าหนด    จ านวน   3 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ   6  
     ยังไม่ส่งรายงาน    จ านวน   4 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ   9  
              รายงานทางการเงิน ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ท่ีต้อง 
   รายงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปตามระบบ  การบันทึกบัญชี
   หน่วยงานย่อย พ.ศ.2515  
      1.6.10.2 การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (มติคณะรัฐมนตรี)  
       เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามระยะเวลาท่ี สพฐ.ก าหนด ขอให้สถานศึกษารายงาน
   ข้อมูลในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  รายการค่าสาธารณูปโภคผ่าน
   เว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th โดยรายงาน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดังนี้  
       งวดไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ภายในวันท่ี 17 ของเดือนมกราคม 2565  
       งวดไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) ภายในวันท่ี 18 ของเดือนเมษายน 2565  
       งวดไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) ภายในวันท่ี 18 ของเดือนกรกฎาคม 2565  
       งวดไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) ภายในวันท่ี 17 ของเดือนตุลาคม 2565  
           อ้างอิง : หนังสือ สพม.นครราชสีมา ท่ี ศธ 04306/ว 4221 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564  
           เรื่อง การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
    
 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

   รายงานการประชุม ครั้งท่ี 4 /2564  วันท่ี  18  ตุลาคม  2564  ณ  หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  

   จังหวัดนครราชสีมา 

   

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

   3.1 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    3.1.1 งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรรนั้น จ านวนนักเรียน  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียน              

    บุญวัฒนา ๒  มีจ านวนลดลง  ดังนั้นงบประมาณรายหัวท่ีได้รับจักสรรจึงลดลงตามไปด้วย   

    3.1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ  จะต้องใช้ตามแผนปฏิบัติการและใช้ตามวัตถุประสงค์ของ

    โครงการท่ีบรรจุลงในแผนปฏิบัติการในแต่ละปีท่ีวางไว  และตามประเภทของงบประมาณท่ี

    ได้รับจัดสรร  เช่น  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  งบ 

    ซ่อมแซม  นั้น  ไม่สามารถน ามาจัดซื้อหนังสือเรียนหรือจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดได้   

    3.1.3  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

    อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แบ่งได้ดังนี้  คือ  

     1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
     ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 850 บาท/คน) 
      ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 950 บาท/คน) 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน) 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,900 บาท/คน) 
     2. ค่าหนังสือเรียน 
     มูลค่าหนังสือต่อชุด 
     ก่อนประถมศึกษา   200 บาท/คน/ปี 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   656 บาท/คน/ปี 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  650 บาท/คน/ปี 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  653 บาท/คน/ปี 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  707 บาท/คน/ปี 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  846 บาท/คน/ปี 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  859 บาท/คน/ปี 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   808 บาท/คน/ปี 
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     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   921 บาท/คน/ปี 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  996 บาท/คน/ปี 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   1,384 บาท/คน/ปี 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  1,326 บาท/คน/ปี 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   1,164 บาท/คน/ปี 
     ช้ัน ปวช. 1-3 ท่ีจัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/ 
     โดยงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่ม
     สาระการเรียนรู้และระดับช้ันได้กรณีมีความจ าเป็นสถานศึกษาสามารถใช้เงิน 
     งบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนและ ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
     หลักสูตรสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
     และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
     ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 100 บาท/คน) 
     ระดับประถมศึกษา 390 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 195 บาท/คน) 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 420 บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ 210 บาท/คน) 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 460 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 230 บาท/คน) 
     ระดับ ปวช. 1 - 3 ท่ีจัดโดยสถานประกอบการ  
     460 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 230 บาท/คน) 
     4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
     ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปี 
     ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ป ี
     ระดับ ปวช. 1 - 3 ท่ีจัดโดยสถานประกอบการ 900 บาท/คน/ปี 
     5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้ 
     ก่อนประถมศึกษา 430 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 215 บาท/คน) 
     ประถมศึกษา 480 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 240 บาท/คน) 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 880 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 440 บาท/คน) 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 950 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 475 บาท/คน) 
     ปวช.1 - 3 ท่ีจัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ 475 บาท/คน) 
  
    3.1.4  การจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา  ซึ่งจะต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และขออนุมัติการจัดเก็บจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งเป็น
    หน่วยงานต้นสังกัด 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.2 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ 

    3.2.1 การด าเนินการยื่นค าร้องขอเรียนซ้ ารายวิชา  และการด าเนินการแก้ 0,ร,มส  ฝ่าย 

    วิชาการขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษา และครูประจ าวิชา  ติดตามนักเรียน 

    3.2.2 วันท่ี 7 มกราคม  2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  

    3.2.3  วันท่ี 20 – 21  มกราคม  2565  สอบกลางภาค 

    3.2.4  วันท่ี 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565  กิจกรรมกีฬาภายใน ประจ าปี 2564 

    3.2.5 การท าบันทึกขอตกลงระหว่างฝ่ายวิชาการ  กับ  ครูผู้สอน  ให้ฝ่ายวิชาการศึกษา 

    รายละเอียด  และเน้นย้ านโยบายการลด 0,ร,มส  และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

    ผู้เรียนจะต้องให้ได้ 70% ขึ้นไป 

ที่ประชุม   รับทราบ/ถือปฏิบัติ  

   3.3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงานบุคคล 

    3.3.1  ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะด าเนินการเปล่ียนแบบฟอร์มในการขออนุญาตออกนอกสานท่ี

    ในเวลาราชการ  ของครูและบุคลากร  โดยจะเริ่มหลังปีใหม่ 

    3.3.2  การด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  

    โดยงานพัฒนาบุคลากร  อยู่ระหว่างการตรวจข้อความและความถูกต้องในการใช้ค า  เพื่อส่ง

    ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจในส่วนของประเด็นท้าทาย 

    3.3.3 อ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการของผู้อ านวยการสถานศึกษา  

    1. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
     1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15 
     2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30 
     3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม. 39 
     4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 
     5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50 
     6) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59 
     7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 
     2. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
     1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6 
     2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
     3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
     4) ด าเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายก าหนด 
     3. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 



15 
 

     1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา 
     2) บริหารกิจการสถานศึกษา 
     3) ประสานระดมทรัพยากร 
     4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
     5) จัดท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี 
     6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
     7) อื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
     8) ตามท่ี ได้ รับการกระจาย มอบอ านาจ(ปฏิบั ติราชการแทน ) ม .44 -45 -              
     ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา - ผอ.ส านักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา - ผอ.
     สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 
    4. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546 
     1) วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนสถานศึกษา 
     2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
     3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป 
     4) แต่งต้ังอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ 
    5. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    พ.ศ. 2547 
     1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 
     2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 
     3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3) 
     4) จัดท ามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 
     5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 
     6) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 
     7) ส่ังให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 
     8) ส่ังบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.53(4) 
     9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 
     10) ส่ังให้ครูพ้นทดลองท างานต่อไป ม.56 วรรคสอง 
     11) ส่ังครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64 
     12) ส่ังให้ครูรักษาการในต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) ม.68 
     13) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ม.73 
     14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75 
     15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ระเบียบแบบแผนฯ ม.78 
     16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ม.79 
     17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.81 
     18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82 
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     19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 98 
     20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก ม.108 
     21) ส่ังแต่งต้ังกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
     22) ส่ังให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง  
     ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก 
    3.3.4  ค าส่ังโรงเรียนทุกค าส่ัง  ท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนได้ลงนามในค าส่ังนั้น  ถือเป็นค าส่ังการ
    ของผู้บังคับบัญชาท่ีครูทุกคนต้องถือปฏิบัติ 
    3.3.5 การรักษาราชการแทนกรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการ 
     1. รองผู้อ านวยการ 
     2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
     3. ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
      การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะส่วนในการนั้นๆ ผู้ได้รับ
    มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนแค่ไหนก็ให้มีอ านาจท าได้แค่นั้น   
     
ที่ประชุม   รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

   3.4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารท่ัวไป 

        -ไม่มี-   

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

   5.1  ให้จัดการเรียนการสอน แบบ  On line ต้ังแต่ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  ไปจนถึง                      

   วันท่ี 7  มกราคม 2565 

   5.2  ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ ต้ังแต่ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  ไปจนถึง                      

   วันท่ี 7  มกราคม 2565 

   5.3  วันท่ี 10 มกราคม 2565  เปิดเรียนเรียน แบบ On Site และให้ส่งผลตรวจ ATK                              

   ในวันท่ี 9 มกราคม 2565  โดย ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานต่อคณะ 

   กรรมการบริหารโรงเรียนทราบต่อไป 

   5.4  การเปิดเพลงเสียงตามสาย  มอบงานประชาสัมพันธ์เน้นย้ าและก ากับติดตามนักเรียนให้อยู่  
   ในความเหมาะสม 
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   5.5  การจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อรับปีใหม่ 2565  ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 
   ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมท าบุญตักบาตรและถวายเพลพระ 
   ช่วงเย็นบุคลากรทุกคนร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและจับของรางวัลปีใหม่  ณ  ห้องประชุมโพธิ์แก้ว   

ที่ประชุม   รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

เลิกประชุม  เวลา  12.00  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
           (นางกัณยภัคว์   จันทา) 
           เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายรังสรรค์  สู้สนาม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒   
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