
รายงานการประชุมการประชุมโรงเรยีนนางรองพทิยาคม 

ครั้งที่ 7 / ๒๕๖3 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา  15.00 น.  ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

โรงเรยีนนางรองพทิยาคม อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรรีัมย์ 

----------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุรธ ี  เครือบคนโท 

2. นางอรพิน   ขุนเพ็ง 

3. นางพิมพ์ภฏัชฎา   พิกุลทอง 

4. นางสาวประเทือง  จันทร์สว่าง 

5. นางจุรีรัตน์   พันธุส์วา่ง 

6. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ 

7. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ 

8. นางสาริศา   ดวงจันทา 

9. นางสาวธมนณัฏฐ์  สัตนาโคศริิกุล   

10. นางกรรณิการ์  สงครามศักดิ์   

11. นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม 

12. นายวชิรุทย์    อนุศริิ 

13. นางสาวฐิตมิา   ย่ิงยง   

14. นายมนตรี   ชื่นอุรา 

15. นายชัยยุทธ    พันธส์มบัติ 

16. นางวรรณา  อู๋ไพจิตร 

17. นางวรินร าไพ  แถวกระโทก 

18. นายสันติ    อาภรณ์พงษ์ 

19. นางสาวสราวลี  มาประจวบ 

20. นางสาวอริสรา  แสงเทียน  

21. นางรุ่งรัตน์  จ าปาโพธิ์ 

22. นายสุมิตร   อันทามา 

23. นางนวลฉวี   วรีาพันธ์ 

24. นางสาวฐิตยิา   ค้ าชู 

25. นางวารุณี  หัสนสิสัย 

26. นางอริยาพร  ข าวงค์ 

27. น.ส.มณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์ 

28. นางวไิลลักษณ์  เหลา่ธรรมย่ิงยง 

29. นายอโณทัย  เวชชศาสตร์ 

30. นางรุ่งฤดี   อุทุม 

 

 

31. นางสาวปวณีา  โสภา 

32. นายขวัญชัย   ปานกลาง (พนักงานราชการ) 

33. นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว 

34. นายทวี   กมลชิตร 

35. นายปรารภ   แกกูล   

36. นางสาวสมถวิล  บุญทวี   

37. นางสาวเกตุมณี   ประถมชัย 

38. นายประทวน  จงกลาง  (พนักงานราชการ) 

39. นางนภัสสร  ผลวเิศษสิทธิ์ 

40. นายกิตติภูมิ  ผลวเิศษสิทธิ์ 

41. นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์ 

42. นายวริิยะ  ทองดี 

43. นายภาคิน   ย่ิงภัทรกิจ 

44. นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ 

45. นายกษดิิศ   ศริิเมฆา 

46. นายพานุวัฒน์  ป้องเคน 

47. างอัมพวัน  เวชชศาสตร์ 

48. นางสาวรพีพรรณ   สาลีรัมย์  (เกษตร) 

49. นางพิณภรณ์ วทิย์ศลาพงษ์ 

50. นางสมบัติ  สยามประโคน 

51. นางจรูญลักษณ์ วเิศษสกุลวงค์ 

52. นางสุภารัตน์  คนชุม 

53. นายประถม   ภักดี 

54. นางเขมสรณ์  ดวงมาลี   

55. นายชัยเวยีง   โคตรดก 

56. นางณัฏฐพชิา   โคตรดก 

57. นางสาวแสงเดือน  มะลิลา   

58. นางสาวศุภรักษ์   สิริโสม (แนะแนว) 

59. นางสาวปราจิม   ศรีชุมแสง (ธุรการ) 

60. นายสราวุธ   ฉิมกูล (ห้องสมุด) 

61.นางสาวอารีย์  ครุฑประโคน (E) 

 

 



62. นายสุชาติ   แผ้วพลสง (พละ) 

63. นายธวัฒน์ชัย  จันดา (นศ.ดนตรี) 

64. นายเอกลักษณ์  พลสงคราม (นศ.พละ) 

65. น.ส.พรรณทิพา  ขันเดช (นศ.ฟิสิกส์) 

66. น.ส.ชนกนก  กลิ่นพยอม (นศ.ไทย) 

67. น.ส.ชฎาพร   ทองค า (นศ.ไทย) 

68. น.ส.ลภัสรดา   ศรีศักดิ ์(นศ.E) 

69. น.ส.รัชนีกร  เศรษฐสิงห์ (นศ.E) 

70. น.ส.สุภัทตรา   คนชุม (นศ.วทิย์ท่ัวไป) 

71. นายฐาปกรณ์  ชัยอินทร์ (นศ.ศลิป) 

72. น.ส. สุรดา   เต้นปักษี (นศ.ศลิป) 

 

 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม  

1.นายอายุปข่าน  สยามประโคน  ลาป่วย 

2. นายสมพุด  เกตขจร 

3. นางสาวพัชรา  เการัมย์  (ลาคลอด) 

4. นางสาวยุพารัตน์  อุทัย 

 

เริ่มประชุม  เวลา  1๕.00 น.   

นายสุรธี    เครอืบคนโท  ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 - ไมม่ี - 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ครัง้ที ่6 วันที่ 8  มิถุนายน   2563 

 - ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม – 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 

นายสุรธี    เครอืบคนโท   3.1 การปรับโครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา และเงินโครงการอื่นที่ไม่สามารถท า

กิจกรรมได้  จึงน าเม็ดเงินน้ีมารวม แล้วปรับโครงการใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID  รวม

โครงการทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 751,682 บาท   และน ามาท าโครงการ COVID -19   แบ่งเป็นงบส ารองจ่าย 

10% จะหักมาก่อน 100,000 บาท  เป็นสวัสดิการครูและจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 

งบกลาง 
        

100,000  
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

        
171,800  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
 

หลังคา 
          

60,000  

ทาสี 
        

100,000  

- ๒ - 



ซ่อมระบบน ้า 
          

20,000  

ซ่อมระบบไฟฟ้า(เบิกแล้ว 20,000) 
          

50,000  

ติดตั งอ่างล้างมือ 22 จุด 
          

50,000  

อุปกรณ์ท้าความสะอาด 
          

15,000  

ฉากกั นครูกันเชื อโรค 
          

10,000  

เครื่องพ่นน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
            

6,000  

รวม 
        

311,000  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
เครื่องวัดอุณหภูมิ 

          
10,950  

เจลล้างมือ/สบู่/น ้ายาฆ่าเชื อ 
          
15,000  

รวม 
          

25,950  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
        

200,670  

สามโครงการ(ซ่อมไฟฟ้า+เจล+เครื่องวัดอุณหภูมิ) 
      

39,450.30  
 

-  มาตรฐานการจัดซือ้จ้าง  ค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่พัสดุ   เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถจัดซือ้ได้โดยมีเงิน

งบประมาณไมเ่กิน 5,000 บาท  ถ้ามากกว่า  5,000  บาท  จะต้องมีเจ้าหน้าที่พัสดุกลางเป็นคนจัดซือ้วัสดุ

และจัดท าเอกสาร   ในการจัดซือ้  เช่นทาสีอาคาร  1 หมวดวิทยาศาสตร์จะต้องท าเร่ืองเบิกพัสดุจาก

สว่นกลางและตรวจรับงาน  

๓.๒ จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และแบบ on-site ในโรงเรียน 

3.๓ การเย่ียมบ้านใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โยกงบจากเงินอุดหนุนวิชาการ       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมแลว้เป็นเงินเหลอื   290,000 บาท โดยแบ่งเป็นจัดซือ้วัสดุส านักงาน และใบงาน

นักเรยีน 270,000 บาทจะซือ้หน้ากากให้กับนักเรยีน 14,000 บาท   กิจกรรมการเย่ียมบ้าน ให้แล้วเสร็จ 

30 มิถุนายน  63 เบิกค่าใช้จา่ย  20 บาทต่อนักเรยีน 1 คน  การใช้เงินให้ยืมระเบียบการไปราชการไปครึ่ง

วันไม่เกิน 12 ช่ัวโมงเบี้ยเลี้ยง 120 บาท   ถ้าเต็มวัน 12 ช่ัวโมง 240 บาท แตไ่มเ่กิน 20 บาทต่อหัว    

 

- ๓ - 



                ขอ้มูลที่ต้องการให้เยี่ยมบ้าน ข้อมลูระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนส ารวจความพร้อมในใน

การจัดเรียนออนไลน์ม ี2 แบบคือแบบออนไลน์และกระดาษครูที่ปรกึษาที่ไปเย่ียมป้าจนครบ  100 %  ให้มา

วิเคราะห์หอ้งที่ปรกึษาของตนเองก่อน 

- ที่ประชุมรับทราบ - 

นายปรารภ  แกกูล  :  มาตรฐานการเย่ียมบ้านของนักเรยีน   ม. 1 ม. 4 ไมม่ีขอ้มูลส่วน   ม. 2 - 3 และม.4 - 5   มี

ข้อมูลเก่าอยู่แลว้ 

- ส ารวจอยากให้เป็นกระดาษก่อน 

- นโยบาย Care For All ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน สพม.32 มีขอ้มูลนักเรยีนยากจน  เสมอภาค                   

เพ่ือจัดทุนการศึกษา  ขอเรียนเชิญคุณครูจรีศักด์ิ   โพธิ์พุ่ม  อธิบายเพ่ิมเตมิ  

- ที่ประชุมรับทราบ - 

นายจิรศักดิ์   โพธิพุ่์ม     มีส่วนเกี่ยวข้องหลายสว่น    ค าสั่งครูที่ปรึกษา   ค าสั่งเวร    ค าสัง่ประชุมผู้ปกครอง 

- การเย่ียมบ้านขอให้หาเทคนิคในการเข้าถงึเดก็ให้มากที่สุดและต้องกรอกขอ้มูลออนไลน์                          

เร่ิม 19 -  23 มิถุนายน   2563  

มติที่ประชุม  : การประชุมผู้ปกครองวันที ่24 - 27 มิถุนายน   25 63  

- การเย่ียมบ้าน วันที่ 19 -  23  มิถุนายน    2563  

- ที่ประชุมรับทราบ – 

 

นางอรพิน    ขุนเพ็ง   :  - ฝ่ายบรหิารงบประมาณ   แจ้งการเก็บเงิน 650 บาทเก็บค่าบ ารุงการศึกษาระบบและธนาคาร

โรงเรียน  100 บาท 

- อุปกรณ์การเรียนจะน ามาให้ที่ปรึกษาหรือให้งบประมาณจัดบุคลากรจัดส่งให้ที่ห้องโสตทัศนศึกษา 

นายสุรธี    เครอืบคนโท    : ฝ่ายบรหิารทั่วไปไดท้ างานเป็นที่ประจักษ์แล้วทั้งอ่างล้างมอื การทาสีซอ่มหลังคา 

- งบกระตุ้นเศรษฐกิจทาสอีาคาร 4  

- งบประมาณปี 6๔   ทาสอีาคาร 5  

- ช่างก าลังติดต้ังสปอร์ตไลทท์ี่โดม  จ านวน  12 ตัว 

- ติดฝ้าตารางเมตรละ 250 บาท  กระเบือ้งซอ่มแซมเม ตรละ 150 บาท 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพจิารณา  

- ไมม่ี - 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

 

 

 

 

 

 

- ๔ - 



ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นายสุรธี    เครอืบคนโท  : 5.1 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ช่วงวันที่  ๒ 6 ตุลาคม –  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๕๗ น. 

             ลงช่ือ                                             ผู้บันทึก 

              (นางสาวปราจิม     ศรีชุมแสง) 

 

    ลงช่ือ                                     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายภาคิน   ยิ่งภัทรกิจ) 
 

    ลงช่ือ                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม        

                (นายสุรธี    เครือบคนโท)  

- ๕ - 


