
 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์                                                                            
ที ่    วันที ่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565                                                   .     
เรื่อง       รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
             ปีงบประมาณ 2564                                      

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ตามท่ี โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้อนุมัติให้งานนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม               
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกรท์ี่ 25 มีนาคม 2565                  
ณ ห้องประชุมภู่ระหงส์ อาคาร 3 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินโครงการ กิจกรรมให้เป็นไป             
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี                
ให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานของโรงเรียน นั้น 

ในการนี้ การประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานนโยบายและแผนขอเสนอรายงาน
ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 
1/2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งบุคลากรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

                  ลงชื่อ    หัวหน้างานแผนงาน        
(นางวิจิตรา เอ่ียมสร้อย) 
        ผู้รายงาน 
 

 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 
 

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

 
          ลงชื่อ 

(นางอรพิชชา ต้ายไธสง) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

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

 
 ลงชื่อ 

(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 

บันทึกข้อความ 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมภู่ระหงส์ อาคาร 3 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ผู้มาประชุม 
 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2 นางอรพิชชา ต้ายไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3 นางบุญชาติ สรรพวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นายวีระยุทธ ปริมาณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ 
5 นายขจรเกียรติ สุพิศ หัวหน้างานงบประมาณ กรรมการ 
6 นายญาณกร สรสิงหนาท หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
7 นายประเทือง สีนาม หัวหน้างานบุคคล กรรมการ 
8 นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิชาการ กรรมการ 
9 นางศุภาพักตร์ งามดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาภาษาไทย กรรมการ 
10 นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
11 นายยุรนันท์ ปั้นนอก หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาสังคมศึกษา  กรรมการ 
12 นายสามารถ สินธนาวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
13 นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
14 นายวิทยา ทองอยู่ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาสุขศึกษา กรรมการ 
15 นางชญาดา สรสิงหนาท หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาการงานอาชีพ กรรมการ 
16 นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะฯ กรรมการ 
17 นางวิจิตรา  เอ่ียมสร้อย คร ู กรรมการ/เลขา 
18 นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วย

เลขา 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม    
 ไม่มี 
เริ่มประชุม เวลา 15.00 น. 

ที่ประชุมพร้อม นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ  ทำหน้าที่ประธานการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่ประธานเปิดการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 - การดำเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ ยังมีกิจกรรมการเรียน 
การสอนไปถึงวันที่ 8 เมษายน 2565  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 
 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. 
ณ หอ้งประชุมภู่ระหง อาคาร 3 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  นางวิจิตรา เอ่ียมสร้อย หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน ได้นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
  3.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ รายการ ไตรมาส รวม 
1 2 3 4 

1 ค่าจ้างชั่วคราว 24,6000    
2 ค่าวัสดุสำนักงาน 421,452.60    
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/

ค่าตอบแทนล่วงหน้า 51,366.00 
   

4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 19,360.00    
5 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ 1,200    
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสำนักงาน 1,200    

รวม 740,578.60    
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 



 
3.2 ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ
ที ่

เดือน ไฟฟ้า ประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต รวม 

1 ตุลาคม 41,613.27 1,622 -  1,840 45,075.27 
2 พฤศจิกายน 21,518.65 1,166 - 496.48 1,840 25,021.13 
3 ธันวาคม 28,011.63 2,954 -   1,840 32,805.63 
4 มกราคม 24,785.18  - 577.00 1,840 27,202.18 
5 กุมภาพันธ์ 34,494.16 ม.ค-มีค -   1,840 36,334.16 
6 มีนาคม 49,081.54 9,346 - 248.24 1,840 60,515.78 
รวมไตรมาส1-2 199,504.43 5,742.00 - 1,321.72 11,040.00 226,954.15 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ  
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น  21,880 กิจการนักเรียน  
 ปีการศึกษา2564 และปี 2565    
2 พัฒนาสำนักงาน 15,000 กิจการนักเรียน  
3 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 25,000 วิชาการ  
4 ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 46,000 วิชาการ  
5 ส่งเสริมประสิทธิภาพตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 12,916 วิชาการ  
6 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมภาษาต่างประเทศ(วันคริสต์มาส) 8,000 สาระต่างประเทศ  
7 จัดหายาและเวชภัณฑ์ 9,153 บริหารทั่วไป  
8 แนะแนวสัญจร 20,000 วิชาการ  
9 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 46,798 พัฒนาผู้เรียน  
10 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 178,320 พัฒนาผู้เรียน  
11 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

โรงเรียน 471,264.09 
 

งบประมาณ  
รวม 862,231.09   

 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 



 

3.4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค่าดำเนินโครงการฯ 862,231.09  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 740,578.60  
3 ค่าสาธารณูปโภค 226,954.15  

รวม 1,829,763.84  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  นางวิจิตรา เอ่ียมสร้อย หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน ได้เสนอที่ประชุมพิจารณา กำกับเร่งรัด 
ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละกลุ่มงาน ให้ดำเนินโครงการตามปฏิทินการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป            
ตามแผนงบประมาณซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ยังไม่ดำเนินโครงการตามแผนทั้งสิ้น จำนวน  40 โครงการ 
 
  ที่ประชุมร่วมพิจารณาและเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินโครงการ                 
โดยให้ รองผู้อำนวยการงานงบประมาณ ตรวจสอบโครงการของกลุ่มและดำเนินงานตามแผนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน 
 -ไม่มี 
ปิดประชุม 16.30 
 
 

ลงชื่อ                            ผู้บันทึกการประชุม 
            (นางวิจิตรา  เอี่ยมสร้อย) 
                         คร ู

ลงชื่อ                            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นางอรพิชชา ต้ายไธสง) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 
 

 
 

ลงชื่อ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม



ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมพู่ระหงส์   อาคาร 3 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 
1 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ อำนวยการโรงเรียน      
2 นางอรพิชชา ต้ายไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน     
3 นางบุญชาติ สรรพวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียน     
4 นายวีระยุทธ ปริมาณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป     
5 นายขจรเกียรติ สุพิศ หัวหน้างานงบประมาณ     
6 นายญาณกร สรสิงหนาท หัวหน้างานกิจการนักเรียน     
7 นายประเทือง สีนาม หัวหน้างานบุคคล     
8 นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิชาการ     
9 นางศุภาพักตร์ งามดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาภาษาไทย     
10 นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาคณิตศาสตร์     
11 นายยุรนันท์ ปั้นนอก หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาสังคมศึกษา      
12 นายสามารถ สินธนาวัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
13 นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ     
14 นายอัครพลชัย คาดหมาย หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาสุขศึกษา     
15 นางชญาดา สรสิงหนาท หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาการงานอาชีพ     
16 นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะฯ     
17 นางวิจิตรา  เอ่ียมสร้อย คร ู     

 



 
 
 


