
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2563 
ณ ห้องประกันคุณภาพ  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

วันจันทรท่ี์  22 มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสรายุทธ  เสลารักษ์     ประธานกรรมการ 
2. ว่าท่ีร้อยโทนายแพทย์สมควร   ฉ่่าพึ่ง  กรรมการ 
3. นางสาวช่านอง   แซ่เอ็ง        กรรมการ 
4. นายชัยชนะ  เริ่มปลูก    กรรมการ 
5. นายธวัชชัย  ดีสระวินิจ    กรรมการ 
6. นางกนกวลี  กรเกศกมล    กรรมการ 
7. นางส่ารอง  เกิดในหล้า    กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ  เข็มทิศ    กรรมการ 
๙. นางวรรณา  อู๋ไพจิตร                               กรรมการ   
1๐.นายสุรธี  เครือบคนโท                                   กรรมการและเลขานุการ 
11.นางอรพนิ  ขุนเพ็ง    ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 
1๒.นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ    ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
13.นายปรารภ  แกกูล    ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
14.นางสาวสราวลี  มาประจวบ      ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชาการ 
 

ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 
1. พระครูพิทักษ์  ชินวงศ์    กรรมการ 
2. พระครูศรีปริยัติวิบูลย์    กรรมการ 
3. นายเหมือน  รักสนาม             กรรมการ 
๔.  นางวันดี  วิภาตนาวิน    กรรมการ 
5. นางสาวภาวิณี  ชุดกระโทก   กรรมการ 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ : 1.1 การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผลจากการ  
          มอบตัวในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563    
นายสุรธี  เครือบคนโท : 1.การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระดับช้ัน ม.1 จ่านวน 6 ห้อง และ ม.4 

จ่านวน 6 ห้อง  ผลจากการมอบตัวในวันท่ี 12-15 มิถุนายน 2563 มีดังนี้ 
ระดับช้ัน ม.1 ระดับช้ัน ม.4 

ห้อง SEP  21 คน ห้อง SEP  30 คน 
ห้องกีฬา   31 คน ห้องกีฬา   32 คน 
ห้องเรียนท่ัวไป   148  คน ห้องเรียนท่ัวไป   171  คน 
รวมนักเรียนระดับช้ัน ม.1 จ่านวน 200 คน รวมนักเรียนระดับช้ัน ม.4 จ่านวน 233 คน 



 
เมื่อเปรียบเทียบการรับสมัครนักเรียนจะเพิ่มจากปีการศึกษา 2562 จ่านวน 131 คน ท่าให้มียอด

นักเรียน ณ ปัจจุบันเป็น 1,160  คน 
   2. การประเมินภายนอกรอบท่ี 4 ของ สมศ. ท้ัง 3 ด้าน ได้ปรากฏผลดังนี้   
    - คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ พอใช้ (ลดลงจาก ดี)  โรงเรียนได้ท่า 
 หนังสือแจ้งขอเหตุผลแล้ว 
    - กระบวนการการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
    - กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
นางกนกวลี  กรเกศกมล : ขอให้โรงเรียนดูการป ระเมินของ สมศ. ว่าสอดคล้องกันหรือเปล่า เนื่องจากผลการ 

ประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน  จะไม่สอดคล้องกับด้านกระบวนการการบริหารและการจัดการ และ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  

นายสุรธี  เครือบคนโท : 1. ได้สอบถามผู้ประเมินก็บอกเหตุผลไม่ได้ว่าท่าไมด้านคุณภาพของผู้เรียนท่าไมจึงลดลง 
 จาก ดี เป็น พอใช้ เพียงแต่บอกว่า สมศ. ให้ประเมินใหม่ ถ้ามีหนังสือแจ้งกลับมาว่าอย่างไรจะเรียนให้ 
 คณะกรรมการทราบอีกครั้งหนึ่ง 
           2. จากการที่โรงเรียนได้เสนอเพื่อขอเก็บเงินบ่ารุงการศึกษาไปแล้วนั้น เนื่องด้วยมีการ 

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โรงเรียนจึงได้มีการปรับลดจ่านวนเงินลงจากเดิม 1,700  บาท  เหลือ  
1,200  บาท ต่อปีการศึกษา และเงินท่ีจะขอบริจาคเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน จ่านวน 300  บาท ก็เลือนไป 
โดยไม่มีก่าหนดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ  

นายสรายุทธ  เสลารักษ์ : 1. ขอบคุณท่าน ผอ.สุรธี  เครือบคนโท  ท่ีได้แจ้งผลการรับสมัครนักเรียนระดับช้ัน ม.1  
และ ม.4 โดยจากการมอบตัว นักเรียนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562  ซึ่งถ้าเพิ่มข้ึนแบบนี้ทุกปีก็จะเป็น 
โรงเรียนขนาดใหญ ่

   2. การประเมินภายนอกรอบท่ี 4 ของ สมศ. ท้ัง 3 ด้าน โดยด้านคุณภาพของผู้เรียน 
คุณภาพลดลงเป็นพอใช้ ขอให้ทางโรงเรียนได้ติดตามเพื่อขอทราบเหตุผลด้วย 

นายสรายุทธ  เสลารักษ์ : 1.2 การย้ายของครู  มีครูย้ายเข้า 3 คน ดังนี้  
   1. นางสาวอริสรา   แสงเทียน  มาจากโรงเรียนทุ่งแสงทอง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   2. นางเขมสรณ์  ดวงมาลี  มาจากโรงเรียนช่านิพิทยาคม  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
   3. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์ มาจากโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
 ขอให้คุณครูที่ย้ายมาใหม่ได้ต้ังใจปฏิบัติงานและอยู่ท่ีโรงเรียนนางรองพิทยาคมอย่างมีความสุข 

-ที่ประชุมรับทราบ-   
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๕  ประจ าปี 2562 วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2562 

- ท่ีประชุมรับรอง –  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๕  ประจ าปี 2562 วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2562 

- ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  4.1 พิจารณาขอความเห็นชอบและแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 

เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

- 2 -
วิชา



 
นายสุรธี  เครือบคนโท : 1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้มีการเตรยีมความพร้อมใน 

การเปิดเรียนโดยมีการด่าเนินการแบ่งงานเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 
  - การเตรียมสถานท่ี ฝ่ายบริหารทั่วไป  มอบ ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ ภาคิน ยิ่งภัทรกิจ  รับผิดชอบ 
  - การเตรียมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล มอบ ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ ปรารภ  แกกูล รับผิดชอบ 
  - การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายบริหารวิชาการ  มอบ ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ อายุปข่าน  

สยามประโคน  รับผิดชอบ  แต่ขณะนี้ป่วย  นางสาวสราวลี  มาประจวบ  หัวหน้าส่านักงานฝ่ายบริหาร 
วิชาการเป็นผู้รับผิดชอบแทน   
 - งบประมาณด่าเนินงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบรองผู้อ่านวยการ อรพิน ขุนเพง็ รับผิดชอบ 

   2. ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบแต่ละด้านได้ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติด้านท่ีรับผิดชอบ 
นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ : ด้านอาคารสถานท่ีได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มีการก่าหนดจุดเพื่อให้นักเรียนรักษาระยะห่างในการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และ    
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียน 
  2. มีการจัดท่าจุดล้างมือในแต่ละอาคาร ๆ ละ 2 จุด รวม 22 จุด ซึ่งโรงเรียนมีจุดล้าง 
มือเดิมอยู่แล้ว 60 จุด  รวมเป็น 82 จุด ท่ีโรงอาหารมี 8 จุด 

   3. ก่าหนดจุดขึ้นลงอาคาร โดยข้ึนทางบันไดทิศตะวันออกและลงทางบันไดทิศตะวันตก  
   4. ท่าฉากกั้นนั่งรับประทานอาหารที่โรงอาหารและโต๊ะครู 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  คณะกรรมการท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติม 
นางช านอง แซ่เอ็ง : จากท่ีโรงเรียนได้เตรียมการและมีความพร้อม แต่ก็ยังกังวลเรื่องการคัดกรองท่ีประตูทางเข้า 

โรงเรียนควรก่าหนดจุดคัดกรองเข้ามาในโรงเรียนเพราะกลัวจะได้รับอันตรายถ้านักเรียนมีการยนืออกันท่ี 
หน้าประตู เนื่องจากจะมีรถวิ่งไปมาบนถนนจ่านวนมาก อยากให้ขยับเข้ามาตรงทางเล้ียวเข้าโดม 

นายสุรธี  เครือบคนโท : โรงเรียนได้ก่าหนดจุดคัดกรองเข้ามาข้างในโรงเรียนประมาณ 50 เมตร โดยมีการทดสอบ 
 การยืนตามจุดท่ีก่าหนดด้วย 
นางส ารอง  เกิดในหล้า : ถ้าโรงเรียนมีการตรวจพบนักเรียนท่ีมีความเส่ียง ก็ขอให้ช่วยติดต่อเครือข่ายเพื่อส่งต่อ  

และเห็นด้วยที่จะขยับจุดคัดกรองมาตรงทางแยกเล้ียวเข้าโดม 
นายแพทย์สมควร ฉ่ าพึ่ง : มีการเตรียมการได้ดีมาก แต่ก็ห่วงวินัยของนักเรียนว่าจะท่าได้ดีเพียงใด ขอให้ทาง 
 โรงเรียนเนน้ให้นักเรียนมีวนิัยมาก ๆ 
นายสุรธี  เครือบคนโท : โรงเรียนจะพยายามควบคุมวินัยของนักเรียน ซึง่การคัดกรองทางโรงเรียนจะมี 

คณะกรรมการสภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และครูเวรประจ่าวัน ช่วยกันคัดกรองก่อนเข้าโรงเรยีน  
และจะมีการประชุมกับผู้ขับรภรับ-ส่งนักเรียน 

นายปรารภ  แกกูล :  1. งานฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนทีการก่าหนดนโยบายออกเป็นประกาศเพื่อป้องกัน   
การระบาดของโควิด โดยมีการก่าหนดจุดยืนและจุดคัดเลือก มีการวัดอุณหภูมิ  เมื่อนักเรียนผ่านการ 
คัดกรองจะมีการประทับค่าว่า “ตรวจแล้ว”  

   2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นกีฬาช่วงพักเท่ียง หลังเลิกเรียน หรือเวลาว่าง 
   3. จะมีการก่าชับรถรับส่งนักเรียนให้มีเจลล้างมือและให้นักเรียนใส่หน้ากาก 
   4. มีการจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ จ่านวน 5 เครื่อง  
   5. ยามจะท่าหน้าท่ีคัดกรองทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 
   6. โรงเรียนจะมีการประเมินการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเรียนโดยการไปเยี่ยมบ้าน 
   7. มีการจัดนักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยไม่เกินห้องละ 25 คน 
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นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  เป็นห่วงเรื่องรถรับส่งนักเรียนในการรักษาระยะห่างของนักเรียน จะจัดอย่างไร 
นายสุรธี  เครือบคนโท : โรงเรียนจัดนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ในการมาเรียนจ่านวนนักเรียนก็จะลดลงโดยอัตโนมัติ 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  ครูเวรประจ่าวันควรลงปฏิบัติหน้าท่ีช่วยกันคัดกรองนักเรียนท่ีหน้าประตูก่อนเข้า 

โรงเรียนเพราะเกรงว่าถ้านักเรียนมามากจะไม่ทัน ควรเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิให้เพียงพอ 
นายธวัชชัย  ดีสระวินิจ :  การเตรียมการเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนมีแนวทางท่ีดี แต่ก็เป็นห่วงว่าถ้ามี 
 นักเรียนท่ีไม่เข้าโรงเรียนทางประตูหน้า ไม่ใส่หน้ากาก ทางโรงเรียนจะมีแนวทางจัดการอย่างไร 
นายแพทย์สมควร ฉ่ าพึ่ง : ขณะนั่งรถรับส่งควรให้นักเรียนลดกิจกรรมต่าง ๆ  และใส่หน้ากาก และกลับถึงบ้าน 
 ควรล้างมือและอาบน้่า  
นางกนกวลี  กรเกศกมล : ควรแนะน่าให้นักเรียนดูแลตัวเอง ซักหน้ากากและเย็บใช้เอง 
นางส ารอง  เกิดในหล้า : ควรแจ้งให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนด้วยให้ใส่หน้ากาก รถรับส่งก็ควรให้มีเจลล้างมือ และ 
 ก่อนเข้าห้องเรียนควรคัดกรองอีกครั้ง 
นางสาวสราวลี  มาประจวบ :  งานฝ่ายบริหารวิชาการมีการด่าเนินงานดังต่อไปนี ้
   1. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนทางไกลต้ังแต่ 18-30 มิถุนายน 2563  

โดย ม.ต้น ดูทาง DLTV , ม.ปลายดูทาง DLTV และทางโรงเรียนมีการจัดสอนเอง ซึ่งมีการรายงานไปยังต้น 
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 
  2. การจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนจะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดย ม.1  
ม.4 จะแจ้งในวันมอบตัว และจะมีการประชุมผู้ปกครองระดับช้ันอื่น ๆ อีกในวันท่ี 24-27 มิ.ย. 2563 
  3. ให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อส่ารวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
เพื่อแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนให้ทราบว่าจะเรียนวันไหน มีการเรียนสลับสัปดาห์ 
  4. มีการอบรมการสอนออนไลน์โดยวิธีต่าง ๆ วิธท่ีีเหมาะสมคือ google meet แต่ 
นักเรียนอาจจะไม่มีสมาธิเรียนอาจจะเล่นเกมส์ไปด้วย โรงเรียนจึงคิดว่าถ้านักเรียนไม่สามารถเรียนท่ีบ้าน 
ได้อาจจะให้มาเรียนท่ีโรงเรียนหมด โดยโรงเรียนจัดสถานท่ีให้ 
  5. ห้องเรียนจะมีการจัดท่ีนั่งเว้นระยะห่าง มีฉากกัน้โต๊ะครู 
  6. โรงเรียนจะมีการประเมินความพร้อมท่ีจะเปิดเรียน  

นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :1. เป็นห่วงนักเรียนท่ีอยู่บ้านว่าจะอยู่อย่างไร ผู้ปกครองก็บอกไม่ได้อยากให้นักเรียนมา 
โรงเรียนด้วยโดยมีการจัดสถานท่ีให้นักเรียนนั่งเรียนได้ 
  2. การจัดห้องควรเอาเก้าอี้ท่ีเหลือออกนอกห้องเลยให้เหลือตามท่ีก่าหนดเพราะนักเรียน 
เราอาจจะมีวินัยไม่พอ 

นายสุรธี  เครือบคนโท : โรงเรียนขอเวลา 1 เดือน ถ้านักเรียนเรียนอยู่บ้านไมไ่ด้ผลก็จะให้มาเรียนท่ีโรงเรียนหมด  
แล้วจะจัดให้ครูดูแล นักเรียนท่ีอยู่นอกห้องอีกกลุ่มหนึ่ง ครูอยู่ประจ่าห้องนักเรียนเดินเรียน จะมีการติดต้ัง 
สมาร์ท TV ปรับปรุงห้องเรียนให้สะอาด มีการทาสีห้องใหม่ 

นางกนกวลี  กรเกศกมล : บางสาระท่ีไม่จ่าเป็นต้องมาเรียนท่ีโรงเรียนจะช่วยลดภาระของโรงเรียนได้มาก และ 
 สามารถบูรณาการณ์ได้ 
นายแพทย์สมควร ฉ่ าพึ่ง : เห็นด้วยว่าบางวิชาควรให้นักเรียนดูแลตัวเองได้ 
นางกนกวลี  กรเกศกมล : ควรมีการเช็คงานท่ีครูมอบให้นักเรียนไปท่าเมื่อนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน 
นายณัฐวุฒิ  เข็มทิศ : นักเรียนท่ีไปท่างานต่างจังหวัดกับผู้ปกครองกลับมาจะต้องกักตัว 14 วันหรือเปล่า 
นางส ารอง  เกิดในหล้า : ทางชุมชนจะมีการแจ้งผู้ปกครองอย่างน้อย 15 วัน ถ้ามีนักเรียนอยู่ต่างประเทศจะได้มี 
 การกักตัว 

- 4 -
วิชา



 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :ทุกวันนี้มีการกักตัวเพียง 2 วัน แล้วท่าการเช็คก็จะรู้ผล 
นางช านอง แซ่เอ็ง : ช่วงท่ีนักเรียนอยู่บ้านโรงเรียนควรมีใบงานแล้วน่ามาส่งครูในสัปดาห์ท่ีมาเรียน 
นางส ารอง  เกิดในหล้า : มีการส่ังงานทางโซเซียสก็สะดวก 
นางสาวสราวลี  มาประจวบ :  ครูจะมีใบงานเป็นอิเล็กทรอนิคส์ให้นักเรียนท่าและมีการน่ามาส่งครู 

 -คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ-   

นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  4.2 พิจารณาขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 เนื่องใน 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
นายสุรธี  เครือบคนโท : โรงเรียนมีการปรับแผนเพื่อน่าเงินมาใช้ในการเตรียมการในเรื่องท่ีโรงเรียนไม่สามารถ 
 ด่าเนินการได้ โดยจะน่าเงินมารวมกันแล้วพิจารณาจัดสรรใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค 

โควิด-19 
นางอรพิน ขุนเพ็ง : เนื่องในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนจึงได้มีการด่าเนินการปรับโครงการ 

เพื่อน่างบประมาณไปใช้ในการป้องกันตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
1. การเก็บเงินบ่ารุงการศึกษา จากเดิม 1,700 บาท ลดเหลือ 1,200 บาท ดังนี้ 

รายการ เดิม ใหม่ 
1. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  700 700 
2. ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 500 300 
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 200 
4. ค่าตรวจสุขภาพประจ่าปี 100 - 
5. ค่าเปิดบัญชีโรงเรียนธนาคาร (สมาชิกใหม่) 100 - 
6. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน (เฉพาะ ม.1) 100 - 

รวมเป็นเงิน 1,700 1,200 
 โดยมีการแบ่งช่าระเป็น 2 ภาคเรียน     ภาคเรียนท่ี 1/2563 = 550 บาท 
                                                           ภาคเรียนท่ี 2/2563 = 650 บาท 
   2. การปรับงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  - เงินอุดหนุนจากโครงการท่ีไม่สามารถด่าเนินการได้เป็นงบกลาง 487,515  บาท 
  - เงินจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นงบกลาง    128,367  บาท 
  - งบรายหัวนักเรียนเพิ่ม 131  คน     235,800  บาท 
     รวมเป็นเงิน    851,682  บาท 
   3. น่างบประมาณท่ีเหลือ 851,682  บาท ไปจัดสรร ดังนี้ 
  - งบกลางส่ารองจ่าย      100,000   บาท 
  - ฝ่ายบริหารวิชาการ      171,800   บาท 
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป      311,000   บาท 
  - ฝ่ายบริหารงานบุคคล        25,950   บาท 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์          200,670   บาท 
  - ซ่อมไฟฟ้า เจล เครื่องวัดอุณหภูมิ       39,450   บาท 
                                                  รวมเป็นเงิน        848,870.30  บาท 
                                                                                           (คงเหลือเงิน 2,811.70 บาท 
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   4. จัดสรรงบประมาณจากเงินเรียนฟรี     294,688  บาท ดังนี้ 
  - จัดซื้อหน้ากากอนามัย      14,400   บาท 
  - ครูออกเยี่ยมบ้าน      23,200   บาท 
  - วัสดุการเรียนการสอน (กระดาษ หมึก ไข)            257,088   บาท 
                                                 รวมเป็นเงิน           296,688   บาท 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  จากงบประมาณท่ีจัดสรรให้ผู้ท่ีรับผิดชอบแต่ละงานได้ช้ีแจงว่าท่าอะไรบ้าง 
นางสาวสราวลี  มาประจวบ :  ฝ่ายบริหารวิชาการ  จะได้ด่าเนินการดังนี้ 
  - จัดซื้อสมาร์ท TV    8  เครื่อง   (เงินอุดหนุน)   160,000   บาท 
  - จัดซื้อสมอลทอล์ค   59  ตัว     (เงินอุดหนุน)     11,800   บาท 
  - จัดซื้อกระดาษ  หมึก  ไข          (เงินเรียนฟรี)                          257,088   บาท 
นายสุรธี  เครือบคนโท : เนื่องจากมีหนังสือแจ้งมาว่าเงินเรียนฟรีสามารถน่าไปใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ 
 สอนได้โรงเรียนจึงได้น่าเงินเรียนฟรไีปจัดซื้อกระดาษ หมึก  และไข  และจ่ายเป็นเบ้ียเล้ียงครูเยี่ยมบ้าน 
 นักเรียนได้ 
นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ : ฝ่ายบริหารทั่วไป  จะได้ด่าเนินการดังนี้ 
  - ซ่อมหลังคาอาคารเรียน      60,000    บาท 
  - ทาสีห้องเรียน               100,000   บาท 
  - ซ่อมระบบน้่า                 20,000   บาท 
  - ซ่อมระบบไฟฟ้า       50,000   บาท 
  - ติดต้ังอ่างล้างมือ  22  จุด      50,000   บาท 
  - จัดซื้ออุปกรณ์ท่าความสะอาด      15,000   บาท 
  - จัดท่าฉากกั้นกันเช้ือโรค                 10,000  บาท 
  - จัดซื้อเครื่องพ่นน้่ายาฆ่าเช้ือโรค        6,000   บาท 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์               200,670   บาท 
                                                    รวมเป็นเงิน           511,670   บาท 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  การปรับภูมิทัศน์  200,670  บาท  จะเข้ากับสถานการณ์ช่วงโรคระบาดหรือเปล่า 
นายสุรธี  เครือบคนโท : การปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มพื้นท่ีนอกห้องเรียนด้วยท่าให้มีบรรยากาศ 
 และส่ิงแวดล้อมดี นักเรียนมีพื้นท่ีใช้ประโยชน์มากขึ้น 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  ขอให้เปล่ียนช่ือโครงการใหม่เป็น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีมาตรฐานเข้ากับ 
 มาตรฐานสาธารณสุข 

-คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ-  

นายปรารภ  แกกูล : ฝ่ายบริหารงานบุคคล  จะได้ด่าเนินการดังนี้ 
  - จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ      10,950   บาท 
  - จัดซื้อเจลล้างมือ น้่ายาฆ่าเช้ือ     15,000   บาท 
                        รวมเป็นเงิน (เงินอุดหนุน)     25,950   บาท 
  - จัดซื้อหน้ากากอนามัย       14,400  บาท  
  - ครูออกเยี่ยมบ้าน       23,200   บาท 
                        รวมเป็นเงิน (เงินเรียนฟรี)     37,600   บาท 
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นางส ารอง  เกิดในหล้า : อุปกรณ์ท่าความสะอาดน่าจะเพิ่มจาก 15,000  บาท  เป็น  20,000  บาท เนื่องจาก 
 จ่าเป็น 
นายสุรธี  เครือบคนโท : งบท่ีปรับนี้จะเป็นการปรับแล้วใช้เพียง 3 เดือน คือ  ก.ค. –  ก.ย. 2563  เท่านั้น 
จากนั้นก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งเงินแต่ละประเภทท่ีจัดสรรสามารถถัวกันได้ 
นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  สรุปงบประมาณท่ีขอปรับจากโครงการต่าง ๆ ท้ังหมดดังนี้ 
  1. เงินอุดหนุน                          284,870    บาท 
  2. เงินเรียนฟร ี     ๒94,688    บาท                                        
              รวมเป็นเงิน (เงินเรียนฟรี)     1,1435,588.30     บาท 

-คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ-  

นายสุรธี  เครือบคนโท : แจ้งมีนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมากขอเข้าพักประจ่าพักนอนท่ีโรงเรียน  
จ่านวน ๑๓ คน  เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียน 

-คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ-  

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

นายแพทย์สมควร ฉ่ าพึ่ง : ไม่พบการติดเช้ือโรคโควิด-19 ในประเทศ 28 วันแล้วแต่อาจจะมารอบ 2   
ได้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวงัดูแลตนเองและปฏิบัติตนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ให้ย้่าบอก 
นักเรียนเลยก็ได้ 

นายสรายุทธ  เสลารักษ์ :  เช้ือไวรัสโคโรนา -  19  มันสามารถกลายพันธุ์ได้จะอยู่กับเราอีกประมาณ 6  เดือน  
 จนกว่าจะคิดค้นวัคซีนได้ส่าเร็จ 
นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ : ปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนจะได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษาจัดท่าลู่วิ่งยาง 
 สังเคราะห์  จ่านวน 25.5 ล้านบาท 
  
                                                     
ปิดประชุมเวลา  12.30 น.  
 
  
                                                     ลงช่ือ……………….……….. ผู้บันทึกการประชุม              
                                                            (นายสุรธี  เครือบคนโท)                                    
                                                    ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม          
                                                    เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 
 
                 

                                    ลงช่ือ……………………….………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           (นายสรายุทธ  เสลารักษ์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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