
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 

ครั้งที่ 4 / 2565 
วันอังคาร  ที่ 26  กรกฎาคม  2565 

ณ ห้องโสตฯ1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 

************************************************************************ 
ผู้มาประชุม
1. นางอัมพา  ช านาญราช 
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต 
3. นางสาวนพสร  ยางจิตร 
4. นางณิศศา ณภาส์ณัฐ 
5. นางนิตยา  ธรรมประโชติ 
6. นางกนกวรรณ บุพศิริ 
7. นางสาวณัฐนันท์  เช้ือค าวปพันธ์ 
8. นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย 
9. นางผ่องรัตน์  เพ็งประเดิม 
10. นางสาวสุภาพรรณ  รัตนพรชัย 
11.นางสาวมนัสนันท์  เจริญ 
12. นายนิคม  พิริยะเมธี 
13. นางทายิกา  แผนกุล 
14. นายอดุลย์  แจ่มแจ้ง 
15. นางสาวณปภัช  มูลรักษา 
16. นางสาวอ าไพ  ทวีบุญ 
17. นางสาวณิชาภา  วิลัย 
18. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี  สิทธิ 
19. นางสาวหนึ่งฤทัย  เพียรพล 
20. นายพิสิษฐ์  กุลจิตติรังสี 
21. นางวลัยภรณ์  วัยวัฒนะ 
22. นางสาวมาริษา  นามศรี 
23. นายไพบูลย์  เด่นสว่าง 
24. นายจตุภูมิ  จิตต์ประเสริฐ 
25. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ 
26. นางสาวณธรา  วงศ์สุนทร 
27. นายพงศ์พันธุ์  พรมจรรย์ 
28. นางสาวนิมิตรา  นันทมิตร 
29. นางสาวชิโนรส  รักดี 
30. นายอนุกูล  ด่านนา 
31. นางสาวอรดามาศ  แสนสาคร 
32. นางสาววารุณรัตน์  กลัดเขียว 
33. นางสาวสาวิณี  ชินค า 
34. นางภคนันท์  อรุณลักษณ์ 
35. นางกฤติยา  อร่ามศรี 
36. นางสาวชลดา  มลิวัลย์ 
37. นางสาวอรวรา  ช่างเจริญ 
38. นางสาวสุดาทิพย์  องค์การณ์ 
39. นางสาวปราณี พรมเสนา 
40. นางสาวฐานมาศ  ศรีทันรัตน์ 
41. นางสาวกานต์ธีรา  พนาวันสุทธิศาล 
42. นางสาวจิตติมา  บ ารุงภักดี 
43. นางสาวนภาวรรณ  คงเข็ม 
44. นางสาวปวริศา ปัทเนตร 
45. นางสาวนวลจันทร์  วงษ์อัยรา 
46. นางสาวนภัสวรรณ์  วรปัญญารัตน์ 
47. นางสาววรรณกานต์  พรหมมา 

48. นางสาวจิราภรณ์  สุภาพ 
49. นางสาวดวงพร  ทองเกลี้ยง   
50. นางสาวสุนทรีย์  สังข์ใจสม 
51. นางสาวสุพนิดา  มังกรทอง 
52. นางสาวอภิญญา  เหลืองประมวล 
53. นายวีรยุทธ เท่ียงสาย 
54. นางนที  แก้วปาน   
55. นางสาววารีย์  นาคแคล้ว 
56. นายณรงค์  สมสมัย 
57.นางสาวพิสมัย  สงบจิต 
58. นายเอนก  แย้มกล่ า 
59. นายโชติมนต์ ภู่ปาน 
60. นางน้ าฝน  ต้นไกร 
61. นางสาวสายันต์  เลิศเรืองฤทธิ์. 
62. นางบุญเทียม  มั่นคง 
63. นายแดง  ทองประเสริฐ 
64.นายสุรพล  คล้ายสุบรรณ์ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. สิบเอกชาญโรจน์ ทัณกาศ  
2. นายจักรกฤษณ์  กุลวัฒนสุวรรณ (ติดเชื้อโควิด-19) 
3. นางสาวมัทนา  แป้นรอด (ติดเชื้อโควิด-19) 
4. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ธัญญา  
5. นายรุ่งโรจน์  ครุฑวงศ์ (ไปราชการ) 
6. นายค ารณ  งามยิ่ง(ลาป่วย) 
7. นายเอกชัย  นวลจันทร์ 
8. นางสาววราภรณ์ อินทสวาสดิ์ (ลาคลอด) 
9. นายภาณุวัฒน์  วาจะเสน 
10. นายมนตรี  ผลดี   
11. นางสาวศุภาภรณ์  เสือคล้าย 
12. นายภาณุวัฒน์  เงินงอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม  เวลา  16.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รองฯอัมพา  ประธานกล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องและรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
   - รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
รองฯนพสร   3.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   1. แนะน าบุคลากร จ านวน 1 ราย 
    นางสาวสาวิณี  ชินค า ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
เป็นเรื่องที่มีการพูดซ้ าหลายครั้งแล้วคือเรื่องการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนของคุณครู
หากคุณครูมีเหตุที่จะต้องขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ให้คุณครูเขียนขออนุญาตออกนอก
โรงเรียนในเล่มขออนุญาตออก และขอให้แจ้งขออนุญาตจากท่านผู้อ านวยการฯก่อนถึงจะ
สามารถออกนอกโรงเรียนได้ เนื่องจากเกิดกรณีมีครูเขียนขออนุญาตออกในเล่มแล้วเอาไป
วางไว้หน้าห้องท่านผู้อ านวยการฯ แต่ไม่ได้ขออนุญาตจากท่านผู้อ านวยการฯก่อนแล้วครู
ออกไปท าธุระเลย แล้วท่านผู้อ านวยการฯได้มาสอบถามจากรองฯซึ่งรองไม่ทราบว่าคุณครู
ไปไหน เพราะไม่ได้ขออนุญาตก่อน ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า กรณีอย่างนี้
ถือจะว่าไม่ได้ขออนุญาต  หากคุณครูท่านใดจะขออนุญาตออกนอกโรงเรียนขอให้ท่านมา
เขียนใบขออนุญาต โดยจะต้องผ่านหัวหน้าและรองฯวิชาการมาให้เรียบร้อย พร้อมน าใบ
มาแนบในเล่มขออนุญาตออกแล้วจะต้องแจ้งให้ท่านผู้อ านวยการฯรับทราบและอนุญาต
ก่อนจึงจะสามารถออกไปท าธุระได้ 
3. การอยู่เวรรักษาการณ์ในช่วงที่รักษาตัวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ค าสั่งเวรรักษาการณ์ในช่างกลางวันและกลางคืน ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลได้มีการออก
ค าสั่งล่วงหน้าแล้ว และมีการลงแจ้งให้ไลน์กลุ่มของโรงเรียนและแปะแจ้งประชาสัมพันธ์ที่
ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ซึ่งหากท่านมีเหตุไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หรือผู้ตรวจเวรด้วยเช่นเดียวกัน หากมีเหตุจะต้องไปราชการ 
หรือเจ็บป่วยที่ไม่ใช่การป่วยกะทันหัน ท่านจะต้องเปลี่ยนเวรให้เรียบร้อย หากไม่สามารถ
เปลี่ยนเวรได้ เนื่องจากไม่สามารถหาคนแทนได้ ท่านจะต้องโทรแจ้งท่านผู้อ านวยการฯ
และรองฯนพสร เพื่อชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถอยู่เวรได้ เมื่อกลับมาปฏิบัติงานตามปกติให้ท่า
ท าบันทึกชี้แจงย้อนหลัง เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
4.แนวทางปฏิบัติของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กรณีเป็น       
ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 1 มิถุนายน 2565 
งานธุรการได้ลงประชาสัมพันธ์ ขอให้คุณครูเข้าไปอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ ในกรณีที่ท่าน
ป่วยเป็นโควิด โรงเรียนจะด าเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้รับทราบ แล้วผู้ติดเชื้อ
จะต้องหยุดไปตามระยะเวลาที่ทางโรงพยาบาลได้แจ้ง เป็นเวลา 10 วัน หรือบางท่าน
อาจจะไม่ถึง 10 วันก็ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่านเอง เพราะในรายละเอียดของแนวทางได้
แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือระเบียบการลา ขอให้ท่านไปศึกษาระเบียบการลาเอง  

ส่วนหน่วยงาน... 
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ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดจะนับวันลาหรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ ส่วนในกรณีท่ีมีการ 
สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น ทางอบจ.แจ้งว่าไม่มีกักตัวแล้ว ดังนั้นท่านจะต้องสังเกตตนเองและตรวจ 
ATK แยกตัวท างาน สวมหน้ากากอนามัยป้องกันให้เรียบร้อย หากครบระยะเวลาแล้วไม่
ติดเชื้อก็ท างานตามปกติ หรือหากติดเชื้อก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป หากคุณครูท่าน
ใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุขได้ที่
อบจ.กจ. 

   3.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1. ขออนุญาตใช้รถ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ออกประกาศขออนุญาตใช้รถเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปในภาพรวมคือ
การขออนุญาตใช้รถมี 2 กรณี 
 1.บุคลากรขอใช้รถ ท่านต้องมาท าเรื่องขออนุญาตใช้รถที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งรองผู้อ านวยการผู้รับผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบว่ารถว่าง
หรือไม่ ถ้ารถว่างก็จะอนุญาตให้ใช้รถ แล้วท่านจึงเขียนขอใช้รถให้เรียบร้อย หากท่านจะ
ขอใช้รถข้ามจังหวัดท่านจะต้องท าบันทึกชี้แจงขออนุญาตจากท่านผู้อ านวยการฯให้
เรียบร้อย แต่ท่านควรมาติดต่อด้วยวาจาก่อนเพ่ือสอบถามว่ามีรถว่างไหม หากมีรถว่างจึง
ท าบันทึกเสนอท่านผู้อ านวยการอนุญาตค่ะ เมื่อท่านผู้อ านวยการอนุญาตแล้ว ก็จะ
ด าเนินการสั่งออกรถ 
 2.ถ้ามีการน านักเรียนไปด้วยจะต้องท าบันทึกขออนุญาตจากท่านผู้อ านวยการ 
และจะต้องให้ท่านผู้อ านวยการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถน ารถและนักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียนได้ โดยให้มาประสานด้วยวาจาก่อนจะท าบันทึกข้อความ เนื่องจากจะต้อง
ตรวจสอบก่อนว่าวันดังกล่าวมีรถว่างไหม แล้วจึงท าบันทึกเสนอขออนุญาตจากท่าน
ผู้อ านวยการ  
2. งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน การแต่งกายและกระเป๋านักเรียน 
เป็นเรื่องที่มีคุณครูหลายท่านสอบถามมา แต่เนื่องจากวันนี้ท่านผู้อ านวยการไม่ได้มาเข้า 
ร่วมประชุมด้วย และงานปรับเปลี่ยนนั้น ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ 
ดังนั้นจึงไม่สามารถหาข้อสรุปได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจ จึงขอพูดในภาพรวมและ
อาจจะต้องมีการประชุมนอกรอบอีกครั้งค่ะ เร่องการแต่งกาย มารยาท ทุกเช้าคุณครูที่
ปรึกษาจะได้ยินคุณครูอานนท์พูดเรื่องการแต่งกาย จึงขอชมเชยเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก 
แต่มีคุณครูบางท่านติดราชการจึงไม่ได้เข้าแถวในช่วงเช้า หรือบางท่านลงแถวแต่ไม่ได้
ตรวจ กรณีติดงานแต่ไม่ได้ลงแถวห้องที่ครูไม่ได้ลงแถวจะให้ใครตรวจจึงจะต้องหาข้อสรุป
ร่วมกัน เพราะในภาพรวมจะขอให้สายชั้นเป็นผู้ดูแล แต่หลังจากที่สายชั้นดูแลแต่ขั้น
สุดท้ายจะต้องไปถึงงานปรับเปลี่ยน เพ่ือให้งานปรับเปลี่ยนรายงานให้ท่านผู้อ านวยการได้
รับทราบ แต่มีเรื่องที่คุณครูหลายท่านสอบถามมา ทั้งเรื่องการมาสายของนักเรียนที่มักจะ
เป็นรายเดิม ๆ ที่มาโรงเรียนสาย ว่าโรงเรียนมีแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างไร รวมทั้งการไว้ผมหน้าม้า การมัดผมที่ไว้ท้ายถอยแบบหย่อน ๆ หรือที่
เรียกว่าทรงผมแม่ลูกอ่อน และการถักเปียของนักเรียนที่มักจะถักเปียในคาบเรียน ซึ่งครูที่
ปรึกษาจะไม่ทราบ นอกจากการถักเปียแล้วยังมีนักเรียนที่ซอยผม ท าสีผม เล็บยาวทาเล็บ 
อย่างกรณีนักเรียน ม.5/3 นักเรียนทาเล็บด าเมื่อสอบถามนักเรียนบอกว่าสีย้อมผม จึง
จะต้องมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าเมื่อสิ้นสุดของพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านี้จะต้อง 

ด าเนินการ… 
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ด าเนินการอย่างไร แต่เพ่ือเป็นแนวทางดังนั้นเมื่อคุณครูท่านใดพบเห็นนักเรียนที่ผิด
ระเบียบให้ท่านท าบันทึก และถ่ายรูปลงไลน์โรงเรียนพร้อมระบุห้อง ให้ครูที่ปรึกษา
แก้ปัญหาเบื้องต้นคือตักเตือนนักเรียน หากนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ก็ถือ
ว่าให้โอกาสนักเรียน เรื่องกระเป๋านักเรียน สรุปแล้วโรงเรียนจะบังคับใช้กระเป๋านักเรียน
หรือไม่นั้น จะมีการน าเข้าในที่ประชุมอีกครั้งค่ะ เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกันเรื่องกระเป๋า
นักเรียนนั้น ให้ครูที่ปรึกษาช่วยก ากับดูแลนักเรียน หากนักเรียนคนใดน ากระเป๋าแบบอ่ืน
มาให้ท าการยึด หากวันที่2 ยังเหมือนเดิมก็ท าหนังสือเชิญผู้ปกครอง เมื่อมีการเชิญ
ผู้ปกครองซ้ าๆหลายๆครั้งผู้ปกครองจะไม่อยากมา แต่อย่าเบื่อในการเจอผู้ปกครองค่ะ ให้
ผู้ปกครองได้รับทราบถึงพฤติกรรมของลูกเขา แล้วเด็กจะค่อยๆดีขึ้นเอง ส่วนเด็กนักเรียน
คนใดที่ต้องการจะซื้อกระเป๋านั้น กระเป๋ามอปลายโรงเรียนขายหมดแล้วค่ะ แต่คุณครู
สามารถส ารวจแล้วแจ้งจ านวนที่ต้องการซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพ่ือสั่งจอ ตอนนี้ยอด
จองประมาณ 15 ใบ ซึ่งทางโรงงานแจ้งแล้วว่าไม่ถึงตามยอดที่เขาจะตัดกระเป่าให้ โดย
จะต้อง 50 ใบขึ้นไปโรงเรียนจึงจะสามารถตัดกระเป๋าให้ได้ เพราะโรงเรียนไม่ได้มีการ
สต็อกสินค้าไว้ เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้มีการค่าก าไร แต่เพียงต้องการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองเท่านั้น ในเรื่องของกระเป๋านั้นก็จะน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน
ด้วย ในเรื่องของพฤติกรรมนักเรียนก็ตามที่ชี้แจงค่ะ เบื้องต้นเมื่อคุณครูพบนักเรียนผิด
ระเบียบให้ถ่ายรูปแจ้งงานปรับเปลี่ยนเพื่อให้ท าหนังสือเชิญผู้ปกครอง อีกเรื่องที่อยากฝาก
คือขอให้ครูผู้ชายที่เป็นครูเวรประจ าวันช่วยหมั่นไปตรวจห้องน้ าชายด้วย เพราะพบ
กระบอกบ่องกัญชาทุกวัน และช่วงเวลาก่อนเข้าแถวจะพบนักเรียนแอบไปสูบบุหรี่ที่
ห้องน้ าชาย 

   3. กิจกรรมพิธีถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
ทางโรงเรียนได้ด าเนินการออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานบางงานได้มีการด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวแทนนักเรียนได้มีการประสานกับคุณครูสุภาพรรณ ซึ่งจะเป็นห้อง
สภานักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมจะเริ่มเวลา 08.30 น. ขอ
ความร่วมมือให้คุณครูตรงต่อเวลา ข้าราชการชุดปกติขาว บุคลากรทางการศึกษาเสื้อ
เหลือง ขอความร่วมมือแมสสีขาว ท าพิธีที่หอประชุม 

รองฯลัดดาวัลย์   3.3 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1. โรงเรียนคุณธรรม 

   คุณครูสุภาพรรณ ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นางสาวสุภาพรรณ ขอชี้แจงเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ในส่วนของการโพสกิจกรรมของแต่ละห้อง ทางงาน

คุณธรรม ได้ก าหนดวันเรียบร้อยแล้ว ม.1-ม.6 จะต้องโพสตามรอบวันวันไหนบ้าง ซึ่งจะ
ตรงกับวันที่จะเข้าฐานการเรียนรู้ คือ ม.1วันจันทร์,ม.2วันอังคาร,ม.3วันพุธ,ม.4วัน
พฤหัสบดี,ม.5และม.6 วันศุกร์ จึงขอแจ้งครูที่ปรึกษาโพสตามวันที่ได้แจ้งไปด้วย เพ่ือให้
สะดวกต่อการเช็คและตรวจสอบ โดยในเดือนนี้ทางผู้รับผิดชอบจะด าเนินการตรวจสอบ
เอง หากมีการโพสไปในไลน์โรงเรียนแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 
เพราะว่าอาจจะดูไม่ถ่ีถ้วน หากคุณครูท่านใดที่ได้ท ากิจกรรมในสัปดาห์นั้นแล้ว แต่ทางงาน
คุณธรรมไม่ได้เช็คให้ท่านก็ขอให้ท่านแจ้งมาได้เลยค่ะ เพราะทุกสิ้นเดือนทางงานคุณธรรม
จะสรุปแล้วรายงานให้ท่านผู้อ านวยการได้รับทราบทุกเดือน ในเดือนกรกฎาคมงาน
คุณธรรมจะเป็นผู้สรุปแต่ถ้าในเดือนต่อไปคือเดือนสิงหาคม จะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าสาย 

ชั้นที่เป็น… 
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  ชั้นที่เป็นผู้สรุป เพราะหัวหน้าสายชั้นจะต้องเข้าไปตรวจสอบการโพสของแต่ละสายชั้น 
ดังนั้นในเดือนสิงหาคมทางงานคุณธรรมจะส่งไฟล์ให้ เพ่ือให้หัวหน้าสายชั้นตรวจสอบใน
เพจโรงเรียนคุณธรรม แล้วขอให้ท่านแจ้งเจ้าของงานมาอีกที ขอให้นักเรียนในห้องของ
ท่านไปกดติดตามเพจ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโรงเรียน คุณครูสามารถ
ถ่ายภาพนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ห้องไหนระดับใดก็ได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พฤติกรรมในทางท่ีดีของนักเรียน และนักเรียนเองก็สามารถถ่ายภาพของนักเรียนที่เป็นรุ่น
พ่ีหรือรุ่นน้องที่มีพฤติกรรมที่ดี ไปลงในเพจโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนได้ 

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ เรื่องการโพสตามวันของแต่ละระดับชั้นครับ เนื่องจากมีหลายกิจกรรมอาจะท าให้ลืม
โพสตามวันได้ เป็นไปได้ไหมครับที่จะไม่ได้โพสตามวัน 

นางสาวสุภาพรรณ ให้คุณครูอานนท์แจ้งหัวหน้าสายชั้น เนื่องจากที่ได้ด าเนินการดังนี้ เพ่ือให้ผู้ที่ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว หากคุณครูไม่โพสตามวันที่ก าหนดจะเป็นปัญหาของ
ผู้ที่ตรวจสอบอย่างมาก ขอเพ่ิมเติมเรื่องการวางแผนการด าเนินการในรูปแบบPDCA           
ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายและทุกกลุ่มสาระฯออกแบบแผนผังงาน หรือปฎิทินการ
ปฏิบัติงานจะเป็นรูปแบบใดก็ได้  หากมีท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้และขอให้
ด าเนินการส่งปลายเดือนสิงหาคม 

รองฯลัดดาวัลย์  เรื่องต่อไปของงานวิชาการจะเป็นของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ 1.ทัศนศึกษา 
  โรงเรียนได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนจ านวน 2 วัน วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565  

- ม.1 จะทัศนศึกษาท่ี บ้านควาย,บึงฉวาก 
- ม.2 จะทัศนศึกษาที่ จังหวัดนครปฐม วันพระปฐมเจดีย์,พระราชวังสนาม

จันทร์,พิพิธภัณหุ่นขี้ผึ้ง 
- ม . 3  จ ะ ทั ศ น ศึ ก ษ า ที่  วั น ม ง ค ล บ พิ ท ธ , อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

พระนครศรีอยุธยา,พิพิธภัณฑ์พระเจ้าสามพระยา,ตลาดน้ าอโยธยา 
- ม.4 จะทัศนศึกษาท่ี พระราชวังบางปะอิน ตลาดโก้งโค้ง วัดพนันเชิง 
- ม.5 จะทัศนศึกษาท่ี โรงเรียนภูตาหลวง จ.ชลบุรี และค้าง 1 คืน  
- ม.6 จะทัศนศึกษาท่ี พิพิธภัณฑ์สนามบินสุวรรณภูมิ และท้องฟ้าจ าลอง 

ส าหรับการไปทัศนศึกษาของนักเรียนนั้น ขอให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนว่าจะต้องตรวจ    
ATK ก่อน 24 ชั่วโมง และให้ผู้ปกครองรับผิดชอบการตรวจ ATK เอง ซึ่งทางโรงเรียนไม่
สามารถเบิก ATK ให้นักเรียนได้ทุกคน ม.5 จะทัศนศึกษาวันที่ 9-10 กันยายน 2565  
2. กิจกรรมกีฬาสี 
ตามที่ได้แจ้งไว้ว่ากีฬาจะจัดในวันที่31 สิงหาคม -2 กันยายน 2565 นั้น แต่เนื่องจาก
ร้านตัดเสื้อตัดให้ไม่ทันและมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีเขามีสอบ จึงเลื่อนไปเป็นวันที่
14-16 กันยายน 2565  
3. กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการโพสลงในกลุ่มไลน์บ่อย เพราะอยากให้คุณครูเช็คนักเรียนทั้ง
กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เนื่องจากที่ผ่านมาได้มอบหมายคุณครูท่าน
อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ แต่เนื่องจากคุณครูที่รับผิดชอบได้ลาออกไป ผมจึงต้องด าเนินการเอง
และพบปัญหาว่า เรื่องชุมนุมนั้น นักเรียนบางรายไม่เข้าชุมนุมชอบแฝงไปชุมนุมอ่ืน 
นักเรียนมักจะอ้างว่าคุณครูไม่อยู่ คุณครูไม่เข้า คุณครูเช็คชื่อแล้วปล่อย ขอความกรุณาให้ 

คุณครูช่วย… 
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คุณครูช่วยก ากับติดตามด้วยครับ สาเหตุที่ให้ปีนี้ให้เปลี่ยนรูปแบบให้ส่งเป็นแบบรูปเล่ม 
และชุมนุมส่งทุกเย็นวันพุธ ลูกเสือส่งทุกเย็นวันพฤหัสบดี เนื่องจากต้องการจะเช็คนักเรียน
ที่ไม่เข้าเรียน หากพบว่านักเรียนไม่เข้าให้คุณครูเช็คขาดได้เลย งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จะสรุปทุกสัปดาห์หากพบว่านักเรียนคนใดขาดเรียนในวันที่มีกิจกรรมบ่ อยๆ จะได้
ด าเนินการส่งรายชื่อนักเรียนคนนั้นให้ฝ่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนด าเนินการ เพ่ือ
เชิญผู้ปกครองมาพบ  
เรื่องการแต่งกาย ขอความร่วมมือให้คุณครูที่เป็นข้าราชการแต่งกายให้เป็นตัวอย่าง 
โรงเรียนมีการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า ขอให้สวมใส่รองเท้าคัชชูสีด า เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดี และแสดงถึงความสง่างาม จึงอยากฝากให้คุณครูสวมใส่ชุดข้าราชการและ
ชุดเครื่องแบบลูกเสือให้ถูกต้องครับ  

นางสาวสุภาพรรณ การโพสกิจกรรมหากพบว่าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็สามารถโพสได้นะคะ เพราะผู้
ตรวจสอบจะตรวจสอบตามวันที่ได้แจ้งไปแล้ว ดังนั้นหากคุณครูพบว่าวันทีตนเองจะต้อง
โพสลงเพจโรงเรียนคุณธรรมตรงกับวันหยุดก็สามารถโพสได้ค่ะ 

รองฯลัดดาวัลย์  - เรื่องชุดพละของนักเรียน โรงเรียนจะสั่งตามจ านวนของนักเรียนที่ได้แจ้งจะสั่งซื้อเท่านั้น  
ซึ่งจะมีนักเรียนบางห้องที่มาเพ่ิมเติมนั้น ได้มีการติดต่อสอบถามกับทางร้านที่ผลิตชุดพละ
ไปแล้ว ทางร้านแจ้งว่ามีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่สั่งตัดและมีพนักงานที่ตัดชุดพละติดโควิด 
จึงท าให้เกิดความล่าช้าให้การผลิตชุดพละ ในตอนนี้เสื้อพละได้มาส่งแล้ว หากคุณครูท่าน
ใดที่จะน าไปแจกให้แก่นักเรียนสามารถมารับเสื้อพละไปแจกให้แก่นักเรียนก่อนได้ ส่วน
กางเกงวอร์มทางร้านของเวลาอีกนิดน่าจะได้ปลายเดือนนี้ 

  - ในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมแนะแนวจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จะเข้ามาแนะแนวนักเรียน
ชั้นม.6  ตั้งแต่เวลา10.30น.-12.00น. ณ หอประชุม ขอให้ครูที่มีคาบสอยนักเรียนขั้น
นม.6ในเวลาดังกล่าว ชวยมาก ากับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  

  - เอกสารต่าง ๆ ของทางวิชาการขอให้คุณครูทุกท่านด าเนินการตามปฏิทินที่ทางฝ่าย
บริหารงานวิชาการได้แจ้งไว้ และบันทึกหลังการสอนด้วย ขอให้คุณครูส่งบันทึกหลังการ
สอนทุกเดือน 

รองอัมพา   3.4 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
1.รายงานเบิกจ่ายเงินและติดตามโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขอให้คุณครูช่วยเข้าไปดูในรายละเอียดเอกสารในไลน์โรงเรียนด้วยค่ะ ซึ่งเงินรายหัวนั้นมี 
ทั้งหมด 24 โครงการ พบว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ านวน 9 โครงการ ดังนั้นขอให้ทั้ง 9 
โครงการนี้เบิกภายในเดือนสิงหาคม จึงขอให้หัวหน้าฝ่ายและรองฯผู้ควบคุมฝ่ายช่วยเร่งรัด
และด าเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยด้วยค่ะ เพราะฝ่ายการเงินเกรงว่าจะด าเนินการ
เบิกจ่ายไม่ทัน เพราะต้องลงบัญชีสองระบบ คือ e-LAAS และระบบของกรมฯ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนมีทั้งหมด6โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และเงินรายหัวที่มีทั้งหมดสามล้านกว่า
บาท แต่เบิกจ่ายไปเพียงล้านกว่าบาท ซึ่งเหลืออีกสองล้านสี่ เงินประเภทที่ 4 เงินที่ได้รับ
การจักสรรจากอบจ.ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ จ านวนเงิน ห้าล้านกว่า จึงขอให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายด้วยค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระ... 



……………………………………………. 
(นางสาวจิราภรณ์   สุภาพ) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

……………………………………………. 
(นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไม่มี  
เลิกประชุม  เวลา  18.00 น. 
 
 
 
 


