
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 

ครั้งที่ 5 / 2565 
วันพฤหัสบด ี ท่ี 24  พฤศจิกายน  2565 

ณ ห้องโสตฯ1 โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 

************************************************************************ 
ผู้มาประชุม
1. สิบเอกชาญโรจน์ ทัณกาศ 
2. นางอัมพา  ชํานาญราช 
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต 
4. นางณิศศา ณภาส์ณัฐ 
5. นางกนกวรรณ บุพศิริ 
6. นายจักรกฤษณ์  กุลวัฒนสุวรรณ 
7. นางผ่องรัตน์  เพ็งประเดิม 
8. นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย 
9. นางสาวสุภาพรรณ  รัตนพรชัย 
10. นางทายิกา  แผนกุล 
11.นายนิคม  พิริยะเมธี 
12. นางสาวมนัสนันท์  เจริญ 
13. นางสาวณปภัช  มูลรักษา 
14. นางสาวณิชาภา  วิลัย 
15. นางสาวมัทนา  แป้นรอด 
16. นายคํารณ  งามยิ่ง 
17. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ธัญญา 
18. นางสาวหนึ่งฤทัย  เพียรพล 
19. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี  สิทธิ 
20. นางสาวอําไพ  ทวีบุญ 
21. นางวลัยภรณ์  วัยวัฒนะ 
22. นายไพบูลย์  เด่นสว่าง 
23. นางสาวมาริษา  นามศรี 
24. นายจตุภูมิ  จิตต์ประเสริฐ 
25.นางสาวณธรา  วงศ์สุนทร 
26. นายพงศ์พันธุ์  พรมจรรย์ 
27. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ 
28. นางสาวชิโนรส  รักดี 
29. นางสาวนิมิตรา  นันทมิตร 
30. นายอนุกูล  ด่านนา 
31. นางสาวอรดามาศ  แสนสาคร 
32. นางสาววารุณรัตน์  กลัดเขียว 
33. นางสาวสาวิณี  ชินคํา 
34. นางภคนันท์  อรุณลักษณ์ 
35. นางสาวกานต์ธีรา  พนาวันสุทธิศาล  
36. นางสาวปราณี พรมเสนา 
37. นางสาววรรณกานต์  พรหมมา 
38. นางกฤติยา  อร่ามศรี 
39. นางสาวชลดา  มลิวัลย ์
40. นางสาวอรวรา  ช่างเจริญ 
41. นางสาวจิตติมา  บํารุงภักดี 
42. นางสาวนวลจันทร์  พันเจริญ 
43. นางสาวนภาวรรณ  คงเข็ม 
44. นางสาววราภรณ์ อินทสวาสดิ์ 
45. นางสาวจิราภรณ์  สุภาพ 
46. นางสาวศุภาภรณ์  เสือคล้าย 
47. นางสาวดวงพร  ทองเกลี้ยง   

48. นางสาวสุนทรีย์  สังข์ใจสม 
49. นางสาวสุพนิดา  มังกรทอง 
50. นางสาวอภิญญา  เหลืองประมวล 
51. นายวีรยุทธ เที่ยงสาย 
52. นางสาวพิสมัย  สงบจิต 
53. นางน้ําฝน  ต้นไกร 
54. นางสาวสายันต์  เลิศเรืองฤทธิ์. 
55. นางบุญเทียม  มั่นคง 
56.นายแดง  ทองประเสริฐ 
57.นางนที  แก้วปาน   
58. นางสาววารีย์  นาคแคล้ว 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวนพสร  ยางจิตร ติดเชื้อโควิด-19 
2.นางนิตยา  ธรรมประโชติ (ลาป่วย) 
3.นางสาวณัฐนันท์  เชื้อคําวปพันธ์ (ไปราชการ) 
4.นายรุ่งโรจน์  ครุฑวงศ ์(ไปราชการ) 
5.นายอดุลย์  แจ่มแจ้ง  (ไปราชการ) 
6. นายพิสิษฐ์  กุลจิตติรังสี (ลาป่วย) 
7.นายเอกชัย  นวลจันทร์ (ไปราชการ) 
8. นางสาวฐานมาศ  ศรีทันรัตน์ (ไปราชการ) 
9.นางสาวปวริศา ปัทเนตร (ลาคลอด) 
10.นางสาวนภัสวรรณ์  วรปัญญารัตน์(ลาป่วย) 
11.นางสาวสุดาทิพย์  องค์การณ์ 
12.นายภาณุวัฒน์  วาจะเสน (ไปราชการ) 
13.นายมนตรี  ผลดี  (ไปราชการ) 
14.นายณรงค์  สมสมัย 
15.นายภาณุวัฒน์  เงินงอก. 
16.นายโชติมนต์ ภู่ปาน 
17.นายสุรพล  คล้ายสุบรรณ์ 
18.นายเอนก  แย้มกล่ํา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม  เวลา  16.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ผอ.ชาญโรจน์  1. การให้เวลาเรียนนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา 

นักเรียนจะเข้าการแข่งขันเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเกษม 
บัณฑิต กรณีของนักเรียนท่ีชื่อต่อเกียรติ ศรีสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา ได้รับโควตาให้เข้าร่วมเป็นนักฟุตบอลสโมสร
เกษมบัฒฑิต ซึ่งเป็นสโมสรของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับ
นักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเรดท่ี 2 ของการแข่งขัน จะมีการเปิดการแข่งขันในห้วง
เดือนมกราคม ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักเรียนไปเข้าเก็บตัวในวันท่ี 30 ธันวาคม 
2565 จึงทําให้มีผลต่อเวลาเรียนของนักเรียน จึงขอแจ้งให้คุณครูทุกท่านให้เวลาเรียนแก่
นักเรียนรายดังกล่าว เมื่อดําเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จะให้นักเรียนมาสอบปลายภาค
เรียนท่ี 2 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือเรื่องเวลาเรียนและคะแนนเก็บของนักเรียน โดยฝากให้
ครูท่ีปรึกษาและครูรายวิชาปรึกษา หารือเรื่องการเก็บคะแนนนักเรียนในห้วงท่ีนักเรียน
รายดังกล่าวไปทําการแข่งขัน  

   2.บุคลากรใหม่  
ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียน อบจ.กจ.1(บ้านเก่าวิทยา) จะมีรองผู้อํานวยการ 
สถานศึกษาท่านใหม่ จํานวน 1 ราย คือ นายนฤนาท  เรือนรื่น ภูมิลําเนาเป็นคนจังหวัด
กาญจนบุรี และสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียน
อบจ.กจ.1 (บ้านเก่าวิทยา) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และมีตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 2 
ราย คือ นายเอกชัย  นวลจันทร์ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา และ
นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาดนตรีสากล ซึ่งได้รับการบรรจุกรณี
พิเศษ ซึ่งจะมารายงานตัวในวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯท้ัง 8 กลุ่มสาระฯร่วมต้อนรับในวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 เวลา   
10.00 น. ณ ห้องโสตฯ 2 โดยทางรองฯนฤนาท แจ้งว่าจะมีคณะมาส่งเพื่อเข้ารับ
ตําแหน่ง จํานวน 40 คน  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องและรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 
   - รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รองฯอัมพา   3.1 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
   1. สรุปรายงานการเบิกจ่ายโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขอให้คุณครูสแกนQR code เพื่อรับทราบเอกสาร ซึ่งฝ่ายบริหารงานการเงินฯได้จัดทําไว้
เรียบร้อยแล้วจํานวน 13 ไฟล์ หรือสามารถดูในไลน์ก็ได้ค่ะ  สรุปรายงานการเบิกจ่าย
โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารงานการเงินฯ ได้ดําเนินการจัดทํา
สรุปตารางการเบิกจ่ายโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วแต่ละฝ่ายได้
ดําเนินการเบิกจ่ายหรือไม่ เพื่อรายงานให้รองผู้อํานวยการฯและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายได้
รับทราบว่าผู้รับผิดชอบโครงการของฝ่ายตนเอง ได้มีการดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและดําเนินการโครงการหรือไม่ หรือบางโครงการท่ีมีการเบิกจ่ายไปแล้วนั้น มี
การเบิกจ่ายเงินเท่าไร เหลือเงินโครงการเท่าไร   

เงินรายหวั… 
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เงินรายหัว จะมีท้ังหมด 24 โครงการ โรงเรียนได้รับการจัดสรรมา 3,800,000 บาท ได้
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 3,300,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน
ใช้เงินรายหัวซึ่งใช้ไม่หมด ตกเป็นเงินสะสมของโรงเรียน จํานวน 570,000 บาท ค่า
เครื่องแบบเหลืออีก 42,900 บาท โรงเรียนทําข้อมูลสารสนเทศท้องถ่ินแต่มีเด็กนักเรียน
ทยอยออก เมื่อดําเนินการเบิกแล้วก็จะต้องเหลือเงินคงเหลือ ค่าอุปกรณ์การเรียนเหลือ 
26,230 บาท หนังสือแบบเรียน เหลือ 23,459 บาท ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกอบไปด้วย 6 โครงการ มีเงินเหลือ 315,189 บาท และมีเงินปัจจัยพื้นฐานท่ีให้
นักเรียนระดับม.ต้น คนละ 1,500 บาท เงินเหลือ 27,000 บาท เงินของอบจ.กจ. ท่ี
จัดสรรให้โรงเรียน 14 โครงการ ได้รับเงินจัดสรร 5,673,000 บาท ใช้เงินไปแล้ว 
4,089,366 บาท คงเหลือ 1,583,633 บาท สรุปปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนมีการ
เบิกจ่ายไปแล้ว 11,000,000 บาท ตกเป็นเงินสะสม 2,000,000 กว่าบาท ดังนั้นจึง
ขอฝากให้หัวหน้าฝ่ายและรองผู้อํานวยการฯท่ีควบคุมดูแลดําเนินการติดตามและใน
ปีงบประมาณ2566 ขอให้ดําเนินการเบิกจ่ายด้วยค่ะ สําหรับการเบิกจ่ายนั้น หากเป็นเงิน
รายหัวถ้าในโครงการมียอดเงินเพียงเท่านี้ แต่มีการเบิกจ่ายเงินยอด โครงรายหัวจะเป็น
แบบถัวเฉลี่ยจ่ายคือสามารถดึงเงินจากโครงการอื่นมาจ่ายได้ เช่น โครงการซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ท่ีมีการเบิกจ่ายเงินยอดที่กําหนดไว้ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายจากโครงการอื่นได้เพราะ
เงินรายหัวใครเบิกก่อนได้ก่อนค่ะ  
2. แนวปฏิบัติการเบิกจา่ยโครงการ /การยืมเงิน-การส่งใชเ้งินยืม การเบิกสวัสดิการ 

1. การจัดทําโครงการ ท่านนายกอบจ.กจ.อนุมัติให้ท่านผู้อํานวยการเป็นผู้อนุมัติ
โครงการไม่เกิน 200,000 บาท เพราะฉะนั้นโครงการท่ีมียอดเงินไม่ถึง 200,000 บาท
ท่านผู้อํานวยการเป็นผู้อนุมัติ และมีอํานาจในการจัดซื้อจักจ้างได้ แต่ท่านจะต้องส่ง
โครงการให้ฝ่ายงบประมาณฯก่อนท่ีจะดําเนินการหรือยืมเงินล่วงหน้า 15 วัน ส่วน
โครงการท่ีมียอดเกิน 200,000 บาทจะต้องให้ท่านนายกอบจ.เป็นผู้อนุมัติโครงการ และ
จะต้องส่งมาให้ฝ่ายงบประมาณฯ 45 วัน ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทเกิน 
200,000 บาท ทางโรงเรียนจะต้องให้อบจ.เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เช่น 
โครงการค่าหนังสือและแบบเรียน ซึ่งมียอดเกิน 200,000 บาท ,ค่าพาหนะท่ีพานักเรียน
ไปทัศนศึกษา เป็นต้น หากคุณครูจะทําขอให้เร่งดําเนินการ สําหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ขอให้ทุกฝ่ายดําเนินการแต่งตั้งกําหนดรายละเอยีดและคุณลักษณะการจัดซื้อ ถ้าจัดจ้างทุก
ฝ่ายดําเนินการแต่งตั้งกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะการจัดจ้าง พร้อมรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยอ้างอิงสืบราคาจากร้าน ห้างหุ้นส่วน จํากัด อย่างน้อย 1 ร้าน 
สําหรับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างท่ีพบเจอคือ ท่านมาส่งเอกสารล่าช้า ทําให้การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างช้า ปัญหามีผลกระทบต่อการปฏิบิติงานของพัสดุ คือการออกคําสั่ง เพราะ
การออกเลขคําสั่งจะต้องออกท้ังโรงเรียน ดังนั้นพัสดุจะต้องเว้นเลขแต่บางครั้งไม่ได้เว้น
เลขไว้ทําให้ต้องออกเลขเป็นจุด จึงทําให้เมื่อมีการตรวจสอบข้ึนจะทําให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเกิดความสงสัยในเรื่องการทุจริต และเลขท่ีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หากเมื่อท่านมาทํา
การแทรกจะทําให้ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นจุด และงานสารบรรณการจัดซ้ือจัดจ้าง จึงอยากให้ผู้
ท่ีจะดําเนินการควรแจ้งตั้งแต่เนิ่นๆให้ทางการเงินได้รับทราบ 
ถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีต้องพาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไปนอก
สถานท่ีจะต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ,โครงการ และหนังสือเชิญการเข้าร่วม และใช้ 

คําว่าอนุมัติ... 
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คําว่าอนุมัติเข้าร่วมกิจกรรม อนุมัติเข้าร่วมโครงการ การอ้างอิงในโครงการต่อไปนี้ให้
อ้างอิงเพียงระเบียบเดียวคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ6(1)และข้อ9 (...) 
การเขียนโครงการ หากต้องใช้เงินของฝ่ายอื่น เช่น กรณีโครงการซ่อมแซมทรัพย์สิน ท่ีมีครู
หนึ่งฤทัย,ครูกนกวรรณ และครูสุนารี ต้องการซ่อมคอมพิวเตอร์ ท่านจะต้องทําบันทึกผ่าน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแล้วให้ท่านผู้อํานวยการอนุญาตก่อน จึงจะดําเนินการเขียนโครงการ
โดยท่านเป็นเจ้าของกิจกรรม แล้วให้เจ้าของโครงการเซ็นต์ต่อจากท่านเพื่อให้เจ้าของ
โครงการรับทราบ แล้วจึงฝ่ายหัวหน้าฝ่ายและรองท่ีควบคุมโครงการให้เรียบร้อย แล้ว
เสนอให้ท่านผู้อํานวยการฯอนุมัติจึงจะถือว่าเรียบร้อย  

2. การยืมเงินทดรองราชการเพื่อดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการ โดยจะต้องแนบ
สําเนาโครงการ และเอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสอืการเข้าร่วมกิจกรรม,หนังสือเชญิวิทากร 
หนังสือตอบรับเป็นวิทยากร ตารางการฝึกอบรม รายชื่อผูเ้ข้าร่วม คําสั่ง หนังสอือนุมัติจาก 
อบจ. และเอกสารอืน่ ๆ ถ้าโรงเรียนจัดทําโครงการแลว้จําเป็นต้องเชญิวิทยากร สามารถ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ชั่วโมงละ 200 บาท (ระเบียบฯเบกิจ่ายค่าสอนพเิศษ) ถ้าจัด
ภายในสถานศึกษาจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างเครือ่งดื่ม และค่าอาหารกลางวันได้ 

การส่งใชเ้งินยืม พรอ้มเอกสารหลักฐานการใช้จา่ยเงิน เช่น ใบลงทะเบียน
ผู้เข้ารว่มโครงการ ภาพประกอบการเบิกจ่าย บิลเงินสด ใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาเอกสารร้านค้า เงินสด(ถ้ามีเงินเหลอืจ่าย) ส่งใช้ภายใน 30 วันหลังจากท่ี
ได้รับเงิน (ใหร้ีบดําเนินการจดัส่งเพือ่ใหฝ้่ายบริหารงบประมาณดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานท่ีส่งใช้เงินยืม ถ้ามีการผิดพลาดจะได้ดําเนินการแก้ไขได้ทัน
ตามระยะเวลา มิเช่นนั้นจะเป็นการผิดระเบียบฯ) 

3. การยืมเงินทดรองราชการสําหรับไปราชการ (อบรม/ประชุม/สัมมนา/นํา
นักเรียนไปแข่งขัน) จะต้องได้อนุมัติให้เดินทางไปราชการจาก อบจ.  ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการดังนี้ 

3.1 การยืมเงินทดรองราชการ ต้องมีเอกสารการยืมเงินประกอบด้วย
สําเนาเชิญเข้าร่วมหนังสือราชการ หนังสืออนุมัติให้ไปราชการจาก อบจ. โครงการและ
เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งให้กับฝ่ายบริหารงบประมาณตรวจสอบ และดําเนินการจัดทํา
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องและพิมพ์ฎีกา และนําเสนอผู้อํานวยการเพื่อขออนุมัติยืมเงิน 

3.2 การส่งใช้เงินยืม แนบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จ
ค่าลงทะเบียนและหรือใบรับชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก
พร้อมใบแจ้งการพักค้าง  ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ใบท่ีนั่งบนเครื่องบิน เงินสด(ถ้ามี
เงินเหลือจ่าย) ส่งใช้ภายใน 15 วันหลังจากท่ีกลับมาถึง(โดยให้รีบดําเนินการจัดส่งเพื่อให้
ฝ่ายบริหารงบประมาณดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานท่ีส่งใช้เงิน
ยืม ถ้ามีการผิดพลาดจะได้ดําเนินการแก้ไขได้ทันตามระยะเวลา มิเช่นนั้นจะเป็นการผิด
ระเบียบฯ) 

    4. การขอเบิกค่าสวสัดิการการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล 
4.1 เบิกค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มีอายุ

ครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี (อนุบาล-ปริญญาตรี)  ผู้เบิกต้องเขียนใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ ก.บ.1) ด้วยลายมือของตนเองพร้อมแนบเอกสารท่ี 

เกี่ยวข้อง… 



- 5 - 

เกี่ยวข้อง เช่น สําเนาทะเบียนของสมรส สําเนาใบสําคัญการอย่า สําเนาทะเบียนการอย่า
และสําเนาบันทึกการอย่า สําเนาบัตรประชาชนของตนเองและบุตร สําเนาทะเบียนบ้าน
ของตนเองและบุตร สําเนาสูติบัตรของบุตร สําเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลใบเสร็จรับเงิน 
ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันการศึกษา  
ท้ังนี้การขอเบิกเงินการศึกษาบุตร ต้องดําเนินการขอเบิกภายในปีการศึกษานับต้ังแต่กอง
คลังรับเรือ่ง 

4.2 เบิกค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้เบิกต้องเขียนใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (แบบ ร.บ.3) ด้วยลายมือของตนเอง
พร้อมแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เบิกให้คู่สมรส แนบสําเนาทะเบียนสมรส,สําเนาบัตรประชาชนของตนเอง,สําเนาบัตร
ประชาชนของคู่สมรส 
เบิกให้บิดา,มารดา แนบสําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา สําเนาทะเบียนบ้านของ
ตนเอง สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา 
เบิกให้บุตร(อายุไม่เกิน 20 ปี) สําเนาทะเบียนบ้านของบุตร สําเนาสูติบัตรของบุตร,สําเนา
บัตรประชาชนของบุตร ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล 
แนบเอกสารจากโรงพยาบาล เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมท่ี
ไม่มีจําหน่ายในสถานพยาบาล ใบสั่งยา และใบเสร็จรับเงินผู้ใช้สิทธิ์จะต้องรับรองว่าได้มี
การสํ ารองจ่ ายจริ ง   ผู้ อํ านวยการ โรงเรียน เป็นผู้ รับรองสิทธิ์  การขอเบิกเงิน                           
ค่ารักษาพยาบาล ต้องดําเนินการขอเบิกภายใน 1 ปี (การนับระยะเวลา ท่ีกองคลังสแกน
ใบเสร็จส่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เท่านั้น ส่วนการขอเบิกเงินค่า
ตรวจสุขภาพประจําปีเบิกได้แต่เจ้าตัวไม่สามารถเบิกให้คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และต้อง
ทําเรื่องขอเบิกภายในปีงบประมาณนั้น สําหรับข้าราชการท่านใดมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ
สังกัดอื่น ให้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับสวสัดิการการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
เป็นของคู่สมรส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ 
3. การใช้จ่ายตามแผนการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแผนการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถใช้เงนิได้ตามห้วงท่ีการเงินได้
ระบุไว้ค่ะ เช่น โครงการห้องสมุดสามารถใช้เงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 
แต่ไม่ควรรอไปใช้เงินในเดือนสิงหาคม-กันยายน ดังนั้นขอให้เจ้าของโครงการดําเนินการ
เบิกจ่ายตามห้วงท่ีการเงินได้ระบุไว้ โดยสามารถดูยอดเงินได้ท่ีนางสาวดวงพร เจ้าหน้าท่ี
การเงิน เพื่อท่านจะได้ทราบว่าในห้วงนี้ท่านจะสามารถเบิกจ่ายได้เท่าไหร่ ปัญหาท่ีพบคือ
โรงเรียนเบิกจ่ายล่าข้า โครงการบางโครงดําเนินการล่าช้ามาเบิกจ่ายเงินเดือนสิงหาคม 
กันยายน จึงทําใหผ้ลกระทบมาถึงฝ่ายบริหารงานการเงิน จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ แล้ว
โรงเรียนจะต้องระบบ E-LAAS เพื่อให้ทางอบจ.แล้วอบจ.จะต้องส่งสตง.ให้รับทราบต่อไป 
เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องทําบัญชี 2 ระบบ ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของโรงเรียน จึงอยากให้
ในปีงบประมาณ2566 ขอให้เจ้าของโครงการเร่งดําเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย  
4. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตามท่ีฝ่ายบริหารงานงบประมาณได้แจ้งไฟล์เอกสาร โดยจะมีแบบฟอร์มการเขียน
โครงการและยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องนําไปใส่ในโครงการ 

ของตนเอง... 
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ของตนเอง โดยฝ่ายการเงินฯได้มีตัวอย่างของโครงการท้ัง 2 แบบ คือโครงการท่ีใช้เงินไม่
เกิน 200,000 บาท คือโครงการท่ีท่านผู้อํานวยการเป็นผู้อนุมัติ และโครงการท่ีใช้เงิน
เกิน 200,000 บาท หรือโครงการท่ีต้องให้ท่านนายกอบจ.กจ.เป็นผู้อนุมัติโครงการ 

ผอ.ชาญโรจน์  กรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ท่ีข้ึนตรงกับกระทรวง
สาธารณสุขนั้น เนื่องจากสตง.ได้ดําเนินการตรวจสอบการทุจริต ซึ่งกระทรวงแรกท่ีถูก
ตรวจสอบคือกระทรวงมหาดไทย จึงพบว่ามีการทุจริตเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ทําให้เราซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดนผลกระทบในส่วนนี้ไปด้วย แต่ในความเป็นจริง
สตง.จะต้องตรวจสอบทุกกระทรวงแต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบจึงทําให้
เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบกระทรวงต่าง ๆ จึงทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบข้ึน 
เพราะฉะนั้นจะมีผลเรื่องการเบิกค่ายานอกบัญชี ซึ่งอาจจะเบิกได้ไม่เต็มจํานวน หากมีคู่
สมรสที่สังกัดกระทรวงอื่นก็ขอให้ใช้สิทธิ์ของกระทรวงอื่นก่อน  

   3.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ 1. กําหนดการเข้าค่ายพักแรม ประจําปีการศึกษา 2565 
   กําหนดการเข้าค่ายพักแรม ประจําปีการศึกษา 2565 วันท่ี 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จะเข้าค่ายท่ี ค่ายท่าเสด็จ 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จะเข้าค่ายท่ี ค่ายสิทธิศึกษา 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะเข้าค่ายท่ี ค่ายอินทรแคมป์ 

เพราะเน้นนโยบายค่ายลูกเสือท่ีใกล้โรงเรียน ลดความเสี่ยงการเดินทาง และให้ผู้บริหาร
ตรวจเยี่ยมค่ายได้ง่าย ปัญหาเรื่องนักเรียนแต่งกายชุดลูกเสือไม่ถูกต้อง จึงขอยกระดับวิชา
ลูกเสือใหม่ครับ อันดับแรกเรื่องการแต่งกายผู้บังคับบัญชาลูกเสือครับ ขอให้ครูทุกท่าน
แต่งกายชุดลูกเสือทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นผู้บริหารครับเพราะท่านอาจมีการประชุม
ราชการ จึงขอความร่วมมือสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปขอให้ครูทุกท่านแต่งกายชุดลูกเสือทุกวัน
พฤหัสบดีครับ เมื่อคุณครูเป็นแบบอย่างท่ีถูกต้อง จะส่งไปถึงนักเรียนครับ สําหรับ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขอให้สวมรองเท้าหนังผูกเชือกห้ารู และสืบเนื่องถึงการจักการเรียน
การสอนลูกเสือในภาคเรียนนี้จะต้องเตรียมนักเรียนไปเข้าค่าย ขอให้ครูท่ีได้รับมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทําการเรียนการสอนในรายวิชาครับ นักเรียนชั้น ม.1 ขอให้มีการเปิด
กองทุกคาบทบริเวณด้านหน้าเสาธง ม.2ท่ีบริเวณสนามบาสเกตบอล และม.3 ท่ีบริเวณ
สนามฟุตบอล โดยจะจัดเตรียมเสาธงและธงไว้ให้ เรื่องการส่ง ปถ05/2 เริ่มต้นสัปดาห์
หน้าให้คุณครูเริ่มส่ง ปถ05/2 เพื่อตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนท่ีไม่ยอมมาเรียน เนื่องจากนักเรียนไม่อยากมาเรยีนเพราะไม่อยากแต่งกายด้วยชุด
ลูกเสือ นักเรียนสามารถขาดเรียนได้เพียง 4 ครั้ง ดังนั้นขอให้ครูส่งปถ05/2 ทุกวันศุกร์
ครับ แจ้งเรื่องผ้าพันคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือครับ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีผ่านการอบรม
ผ่านข้ันท่ี 5 หรือ WB ท่านจะได้รับผ้าผูกคอสีกะปิใส่พร้อมกับวู้ดแบดส์ 2 ท่อน ซึ่ง
สามารถแต่งและจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ในห้วงวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติได้รับคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า ในส่วนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้แต่งผ้า
ผูกคอประจําจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผ้าผูกคอสีน้ําเงินขลิบสีน้ําเงินเข้มรูปเจดีย์สามองค์ 
โดยจะใส่เพียง 2 วัน คือวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และวันวชิราวุธ จึงขอให้คุณครู
จัดเตรียมผ้าผูกคอประจําจังหวัดไว้ด้วย 

 
นางสาวสุภาพรรณ... 
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นางสาวสุภาพรรณ 2. โรงเรียนคุณธรรม 
ขออนญุาตแจ้งใหร้ับทราบทุกท่านนะคะ ในภาคเรียนนี้ขอให้ดําเนินการเหมือนเดิมค่ะ โดย
เริ่มต้นสัปดาห์หนา้ค่ะ 

ผอ.ชาญโรจน ์   ขอแจ้งหัวหนา้งานครับ ท่านองคมนตรีจะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในชว่งเดือนมกราคมครับ 
นายพงศ์พันธุ ์   3. การสอบกลาง ภาคเรียนท่ี 2/2565 

กําหนดการสอบกลางภาคคือวันท่ี 26 - 28 ธันวาคม 2565 ขอให้ส่งข้อสอบต้นฉบับใน
วันท่ี 13 ธันวาคม 2565 และส่งขอ้สอบบรรจุซอง 23 ธนัวาคม 2565  

รองฯลัดดาวัลย์  แจ้งคุณครูทุกท่านเรื่องการสอบกลางภาคข้อสอบกลางภาคขอให้คุณครูตรวจสอบความ 
เรียบร้อย ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯมาให้เรียบร้อย ลัวนํามาส่งท่ีงานวัดผลฯ เพื่องานวัดผลฯ
จะได้ดําเนินการตรวจสอบ หากไม่ต้องมีการแก้ไขจะดําเนินการสําเนาเพื่อจัดทําข้อสอบ
ต่อไป แล้วคุณครูจึงนํามาจัดเรียงใส่ซองพร้อมบรรจุกระดาษคําตอบและสิ่งท่ีเก่ียวข้องใน
การสอบให้เรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้คุณครูทุกท่านดําเนินการจัดส่งข้อสอบให้ตรง
ตามเวลาที่ได้แจ้งไว้  

   4. การแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส. 
ตามท่ีงานวัดผลฯได้เปิดให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส. ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดผลประเมินผลครั้งท่ี 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้
ประกาศผลการเรียนของนักเรียนท่ียังมีผลการเรียน 0,ร,มส ท่ียังดําเนินการแก้ไขไม่เสร็จ
พร้อมท้ังได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และร่วมกํากับติดตามให้นักเรียนแก่ไขผลการเรียน ซึ่งได้มีการเปิดให้นักเรียนแก้ไขผลการ
เรียนครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว หากเกินวันท่ี ท่ีกําหนดงานวัดผลฯจะดําเนินการสรุปรายชื่อ
นักเรียนท่ียังมีผลการเรียน 0,ร,มส. แล้วต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาอีกครั้ง แต่เป็น
การชี้แจงเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบว่านักเรียนจะต้องเรียนซ้ําชั้น โดยจะมีการประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ เพื่อร่วมกันพิจารณานักเรียนกลุ่มนี้ แล้วจึงประกาศ
รายชื่อนักเรียนท่ีต้องเรียนซ้ํา โดยตามระเบียบนักเรียนท่ีเรียนซ้ําจะต้องหาชั่วโมงเรียนท่ี
จะต้องเรียนเช่น ช่วงพักกลางวัน หลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์อาทิตย์ โรงเรียนจะต้องมี
คําสั่งแต่งตั้งให้นักเรียนมาเรียนและให้คุณครูท่ีให้ผลการเรียนให้นักเรียนไม่ผ่าน มาปฏิบัติ
หน้าท่ีสอนนักเรียน  

นายอนุกูล  เนื่องจากโรงเรียนจะต้องเร่งจัดทํารายงานผลการเรียน0,ร,มส. ขอให้คุณครูท่ีนักเรียนได้
ทําการแก้ไขผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว นําไปกรอกแล้วส่งหลักฐานด้วยครับ เนื่องจากได้มี
การสอบถามนักเรียน พบว่านักเรียนหลายรายมีการแก้ไขผลการเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว แต่คุณครูยังไม่ได้ส่งหลักฐาน ดังนั้นหากคุณครูไม่ส่งหลักฐานจะถือว่านักเรียนยังไม่ได้
แก้ไขผลการเรียน และนักเรียนจะไม่จบการศึกษาตามรอบท่ี 2 ดังนั้นหากนักเรียนไม่จบ
ตามรอบนักเรียนก็จะเสียสิทธิ์การจบการศึกษา จึงขอความร่วมมือให้คุณครูดําเนินการ
ปฏิบัติตามห้วงเวลาด้วยครับ การแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส. ปัจจุบันมีการแก้ไขแบบ 2 
ระบบ หากเป็นปีการศึกษาก่อนหน้าขอให้ลงในตัวเล่ม ถ้าเป็นปีการศึกษา1/2565 ขอให้
แก้ไขในแฟ้ม โดยต่อไปจะใช้เพียงระบบเดียวตามท่ีคุณครูได้มีการรายงานการแก้ไข 0,
ร,มส.มา จะกรอกเพียงรอบท่ี 2 และวันท่ีท่ีมีการแก้ไขเท่านั้น 

รองฯลัดดาวัลย์  ในรายวิชาที่นักเรียนมาแก้ไขผลการเรียน0,ร,มส.เรียบร้อยแล้ว หากคุณครูมีหลักฐานการ 
แก้ไขผล... 
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  แก้ไขผลการเรียนของนักเรียนอยู่กับตน ขอให้รีบนําส่งผลการแก้ไขของนักเรียนมาท่ีงาน
วัดผลฯ เพื่องานวัดผลฯจะได้สรุปรายชื่อนักเรียนแล้วจัดทําประกาศรายชื่อนักเรียนต่อไป 
ท่ีต้องเร่งดําเนินการเพราะส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นม.3และม.6ท่ี
จะต้องสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ แล้วงานวัดผลฯจะต้องทําเรื่องสําเร็จการศึกษาของ
นักเรียน หากนักเรียนยังมีผลการเรียนท่ีประเมินยังไม่ผ่านก็จะส่งผลต่อการจบการศึกษา
ของนักเรียน 

นายพงศ์พันธุ์  การจบการศึกษาปีการศึกษา 2565 ตามปกตอโรงเรียนจะกําหนดการศึกษาเป็น 2 รอบ  
คือตามปกติ ภายในวัยท่ี 31 มีนาคม ถ้าปีการศึกษานั้นติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะเลื่อน
วันมาเป็นวันท่ี 29หรือ30 มีนาคม กําหนดจบการศึกษารอบท่ี 2 คือก่อนเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษาใหม่ ดังนั้นนักเรียนจะต้องดําเนินการแก้ไขผลการเรียนแล้วเสร็จภายในปี
การศึกษานั้น ๆ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จก็ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของท่านผู้อํานวยการ
โรงเรียนจะพิจารณาขยายเวลาในการแก้ไขผลการเรียน หากนักเรียนมีการแก้ไขไม่แล้ว
เสร็จในปีการศึกษานั้น ๆ นักเรียนจะต้องสําเร็จการศึกษาในปีถัดไปคือ1/2566 หาก
นักเรียนไม่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด จะส่งผลให้นักเรียนรายดังกล่าวไม่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในปีถัดไปได้ หรือดรอปเรียนไปหนึ่งปีการศึกษา ในปีการศึกษา2564ได้มีการ
จั ด ทํ า ร ะ บบร า ย ง า น ข้ อมู ล ผู้ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า เ ป็ น ร ะ บบอ อน ไล น์ ร่ ว ม กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นจึงได้มีการระบุให้สถานศึกษารายงานผู้สําเร็จการศึกษาภายใน 
1 เดือน หลังจากนักเรียนจบการศึกษา เมื่อเป็นระบบออนไลน์ดังนั้นจะมีข้อจํากัดในเรื่อง
ของวันท่ีและเวลา รวมท้ังการเปิด-ปิดระบบการทํางานย้อนหลังจึงไม่สามารถทําได้ และมี
การตรวจสอบคือ 1.ตรวจสอบจากสถานศึกษาเอง ของข้อมูลนักเรียนตั้งแต่เข้ามาศึกษาใน
สถานศึกษาจนจบการศึกษา ในกรณีของนักเรียนชั้นม.6คือจะต้องเข้าระบบทีแคส เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบพวกนี้จะเชื่อมโยงกันท้ังหมด เมื่อโรงเรียนกรอก
ข้อมูลในระบบแล้วจะมีนักเรียนจบการศึกษาก่ีคนจบการศึกษาก่ีคน ซึ่งจะเชื่อมโยงอีก
ระบบคือระบบ LEC ของท้องถ่ิน เงินรายหัวท่ีสถานศึกษาได้ทําการเบิกไปมีการเชื่อมโยง
กันหมด ดังนั้นข้อมูลท่ีสถานศึกษาจะต้องรายงานจะต้องสอดคล้องกัน ถือเป็นระบบท่ีมี
การเชื่อมโยงกันและทําข้ึนมาเพื่อทําการตรวจสอบอีกข้ัน ดังนั้นเมื่อโรงเรียนมีการรายงาน
ยืนยันผู้สําเร็จการศึกษาเรยีบร้อยแล้ว ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะยืนยันข้อมูล เพื่อให้กรมฯ
ยืนยันข้อมูลต่อไป หากมีข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดเช่นชื่อ หรือหากพบว่านักเรียนเรียบไม่ครบ
ตามหน่วยกิตข้อมูลส่วนนี้จะถูกตีกลับ เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งถือว่า
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะกรอกข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาในระบบจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด 
ดังนั้นในปีการศึกษานี้ทางงานวัดผลฯจะไม่เร่งดําเนินการผลการสําเร็จการศึกษา โดยจะให้
ครุท่ีปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีครูท่ีปรึกษากรอกลงมาในระบบเป็นข้อมูลท่ีมีการ
ตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ เมื่องานวัดผลอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบเมื่อผ่าน ทางงานวัดผลฯ
จะให้นักเรียนมารับวุฒิการศึกษาอีกครั้ง 

ผอ.ชาญโรจน์ เรื่องนักเรียนติด0,ร,มส. ผมจะได้รับการรายงานจากฝ่ายบริหารงานวิชาการการแก้ไขผล
การเรียนของนักเรียน 0,ร,มส ซึ่งมีจํานวนมาก คุณครูแจ้งว่านักเรียนไม่มาติดต่อ,นักเรียน
มามาตามงาน,นักเรียนไม่สนใจ ฝ่ายบริหารเคยแจ้งไว้แล้วว่าเป็นนโยบายและฝ่าย
บริหารงานวิชาการก็ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจัดห้วงเวลาในการแก้ไข  ให้
ผู้ปกครองมาร่วมกันแก้ไขปัญหา แต่คุณครูไม่มาติดตาม เมื่อฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ติดตาม… 
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ติดตาม คุณครูเข้าใจว่าเป็นการปล่อยเกรดเด็กนักเรียน ซึ่งครูอาจเข้าใจเจตนาของการ
บริหารงานศึกษาผิดไป เพราะโรงเรียนดูท่ีการพัฒนาการของนักเรียน ดังนั้นครูควรมีการ
วัดผลท่ีหลากหลาย เพราะจากรณีท่ีนักเรียนติด 0 ในรายวิชาเดียวทําให้ไม่สําเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นม.3 จึงอยากให้ครูมีความเมตตาและให้มองในเรื่องของการพัฒนา
ของนักเรียนว่านักเรียนมีการพัฒนาหรือไม่ ดังนั้นขอยึดตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
หลังจากการแก้ไข 0,ร,มส.ในรอบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการออก
คําสั่งสอนในวันเสาร์ ขอให้ยึดตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลในทุครั้งและทุกรอบ
ต่อไป เรื่องการอบรมนักเรียนขอขอบคุณคุณครูท่ีใส่ใจในการอบรมรมดูแลนักเรียน ใน
ชั่วโมงโฮมรูมครูท่ีปรึกษาจะอบรมนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน รวมไปถึง
การชี้แจงและย้ําเตือนในเรื่องต่าง ๆ ของสถานศึกษา จึงขอฝากเรื่องการอบรมนักเรียน
หน้าเสาธงจากท่ีได้เคยแจ้งในท่ีประชุมเรียบร้อยแล้วว่าควรใช้สําเนียงท่ีน่าฟัง อย่าตํานิ
นักเรียนส่วนน้อยให้นักเรียนส่วนใหญ่ฟัง หากคุณครอูยากอบรมนักเรียนสามารถขอใช้ 
หอประชุมแลว้อบรมนักเรียนได้เลยครับ แต่ขอให้งดเว้นการอบรมนักเรียนบรเิวณหน้าแถว 

นางทายิกา   3.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1. แนะนําบุคลากร จํานวน 1 ราย และนักศึกษาฝึกสอน(เพิ่มเติม) จํานวน 3 ราย 

    1. นายเจษฏากร  เกิดไพบูลย์  ตําแหน่งผู้ช่วยครู สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
    2. นายพงศกร ละว้า ตําแหนง่ ครูพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย 
   3. นางสาวอลิสา  สินสุข นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ระเบยีบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
  ไม่ม ี
ระเบยีบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ  
นายไพบูลย ์  ขอให้หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้นตรวจทรงผลเครื่องแต่งกายแล้วนําส่งท่ีฝ่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนักเรียนด้วยครับ   
รองฯลัดดาวัลย์  ในห้วงนี้จะมีหนังสือขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ

นักเรียน ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
มัธยมศึกษาการศึกษากาญจนบุรี โดยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้เป็นศูนย์การจัดการแข่งขัน
ของแต่ละกลุ่มสาระฯ จึงมีหลายกลุ่มสาระฯท่ีทําหนังสือเชิญครูเข้าร่วมประชุมมายัง
โรงเรียน เพื่อเชิญครูเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รวมถึงเป็นคณะกรรมการฯจัดการ
แข่งขัน โรงเรียนได้รับเชิญในกลุ่มสาระฯภาษาไทยท่ีขอเชิญเข้าร่วมประชุมท่ีโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เชิญครูเข้าร่วมประชุมท่ี
โรงเรียนวิสุทธรังษี ดังนั้นหากกลุ่มสาระฯใดท่ีมีความประสงค์จะส่งนัดเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันดังกล่าวฯ ท่านสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ 

รองฯอัมพา  ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณได้รับทุนการศึกษาของนักเรียน เดิมจะต้องผ่าน
งานแนะแนว รองฯอัมพาจะประสานกับงานแนะแนว เพื่องานแนะแนวจะได้แจ้งว่าแต่ละ
ห้องเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเท่าไร เป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนด้อยโอกาสและ
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  

ผอ.ชาญโรจน์  ฝากนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขนัของอปท.ขอให้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย ถึงแม้ 
 

นักเรียน... 



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

ผู้จดรายงานการประชุม 

……………………………………………. 
(นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

- 10 - 

  นักเรียนจะไม่ได้มีฐานะยากจนแต่นักเรียนมีความสามารถพิเศษก็ขอให้ได้รับทุนในส่วนนี้
ด้วยครับ 

 .  
เลิกประชุม  เวลา  18.00 น. 
 
 
 
 


