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เอกสารหมายเลข 1 
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ครั้งที่ 5/2565 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 (ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2565) 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

----------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ 
2.นางสาวปิยชาติ   ผูกจิตต์ 
3.นางเพ็ญศรี  สังข์สุข  
4.นางกรรฐิรัชฎ ์  กิ้มจ้อง 
5.นางสุภา  ตี้ฮ้อ 
6.นางสาวสุภาวด ี ฉิมา 
7.นายอุดมชัย  ไพศรี 
8.นางสาวสุพรทิพย์  ศรีด ี
9.นายจตุพร  มณีพันธ์  
10.นางสุพัตรา  แพงมี  
11.นางสาวโซเฟีย  อีซอ 
12.นางสาววิลาสินี   สุขทอง 
13.นางสาวหัทยา อินอนันต์ 
14.นางอัจฉรา    โพธิ์แก้ว 
15.นางสาวมาริษา   อินทร์ฤทธิ์ 
16.นายโสภณ    เพชรสุทธิ์ 
17.นางอัมรัตน์  เอียดละออง 
18.นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ 
19.นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
20.นางสาวอลิสา หลวงคลัง 
21.นางปัทมาภรณ์ ช านาญเมือง 
22.นางชฤนาฏ  กายสิทธิ์ 
23.นางศรีญา  ปวัฒพันธ์ 
24.นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ 
25.นางสาวเสาวลักษณ์   โยธารักษ์  
26.นางสาวภัทราวดี  แซ่ตัน 

27.นางสาวนวรัตน์  ทองประดับ 
28.นางสาววรรณทิพย์   ทองคลอด 
29. Miss Dalian Nyoh Eke  
30.นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา 
31.นางกรีลาวรรณ   เบญจกุล 
32.นายธวชั   อักษรไทย 
33.นางสาวโชติมาศ    เกตุรัตน์ 
34.นายวัชรพงศ์    สุขศรีเพ็ง  
35.นายณัฐพงศ์   ผ่องแผ้ว  
36.นางสาวทิพย์สุดา   เซี่ยวภู่    
37.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม 
38.นางสาวณัฐมน    มณีฉาย   
39.นางนิตยา  ทองบริบูรณ์ 
40.นายทรรศน์วิทย์   วิ้นฉ้วน 
41.นางสุดารัตน์  ทวีตา 
42.นางอัมไพ  รอดรัตน์ 
43.นางทิพวรรณ  อังสกุล 
44.นายจรัล   มัธยม  
45.นายศรศรี    ดีชูศร 
46.นางสาวปริยาภา  เจ้ยทองศรี 
47.นางสาวอรอุมา สุขเสน 
48.นายสินชัย   คงรักท่ี  
49.นางสาวสมศรี   สาธุภาค    
50.นางวรรณี    โอทอง  
51.นางสาวสุชาดา   โพธิ์บ าเพ็ญ 
52.นายธนพนธ์   นกศรีแก้ว 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอนันทชัย  ชุมอักษร  ไปราชการ 
2.นายนันทวุธ  เลี่ยมแก้ว  ไปราชการ  
3.นางพิทยาพร  ราชเดิม   ไปราชการ 
4.นายภบพิรุณ  นุ่นชูผล   ไปราชการ 
5.นางสาวเสาวลักษณ์    โยธารักษ์  ลาป่วย 
6.นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7.นางสร้อยสุวรรณ   สังข์สุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8.นายนพดล    แก้วสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9.นางสาวจิณห์ณิภา   นาคะเสนีย์  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10.นางสาวชุติมา   ขวัญนิมิตร  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
11.นายขจรศักดิ์    ด าเกาะ   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
12.นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
มอบหมายให้นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ท าหน้าที่
เป็นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่อง แนะน าบุคลากรใหม่ 
- Miss Dalian Nyoh Eke ครูต่างชาติ เริ่มปฏิบัติหน้าที่สอน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม      

พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 1.2 เรื่อง ขอขอบคุณ การเดินทางไปส่ง ดร.ขนิษฐา  อ านักนักมณี  
 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปส่ง ดร.ขนิษฐา  อ านักนักมณี    
เมื่ อวันจันทร์ที่  10 ตุลาคม 2565 ตามค าสั่ งย้ าย ไปด ารงต าแหน่ ง  ผู้ อ านวยการสถานศึกษา               
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
  1.3 เรื่อง การจัดงานต้อนรับผู้อ านวยการ  
  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง             
ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่  344/2565     
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2565 แต่งตั้งให้ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา   
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสามัคคีศึกษา เดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในวันจันทร์ที่ 10     
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 
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  1.4 เรื่อง ก าหนดการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565  
  - 12 ตุลาคม 2565 ส่งผลการแก้ ๐ ร มผ และ มส ครั้งที่ 2 
  - ๒๘ ตุลาคม 2565 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (ภาคเช้า) 
    ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เริ่มเวลา 09.00 น.  
    ภาคบ่ายให้คุณครูและบุคลากรได้จัดห้องเรียนและห้องส านักงาน 
  - 31 ตุลาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565  

 - แก้ผลการเรียน ๐ ร มผ และ มส ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
(31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565)   

 - ภาคเช้า ครูที่ปรึกษาโฮมรูมนักเรียนในห้องเรียน (ท าความสะอาดห้องเรียน จัดโต๊ะ  
เก้าอ้ีนักเรียนให้พร้อมเรียน) และลงทะเบียนเรียน 

 - แจกอุปกรณ์การเรียน ม.1-6 กลุ่มบริหารงบประมาณด าเนินการ 
 ม.1 , ม.6  
 ม.1/1 , ม.6/1  ช่วงเวลา 08.30 – 09.00 น.  
 ม.1/2 , ม.6/2 ช่วงเวลา 09.00 – 09.30 น.  
 ม.1/3 , ม.6/3 ช่วงเวลา 09.30 – 10.00 น.  
 ม.1/4 , ม.6/4 ช่วงเวลา 10.00 – 10.30 น.  
 ม.1/5   ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.   
 ม.2 , ม.5 
 ม.2/1 , ม.5/1 ช่วงเวลา 11.00 – 11.30 น.  
 ม.2/2 , ม.5/2 ช่วงเวลา 11.30 – 12.00 น.  
 ม.2/3 , ม.5/3 ช่วงเวลา 12.00 – 12.30 น.  
 ม.2/4 , ม.5/4  ช่วงเวลา 12.30 – 13.00 น.  
 ม.2/5   ช่วงเวลา 13.00 – 13.30 น.  
 ม.3 , ม.1 
 ม.3/1 , ม.4/1 ช่วงเวลา  13.30 – 14.00 น.  

ม.3/2 , ม.4/2 ช่วงเวลา 14.00 – 14.30 น.  
 ม.3/3 , ม.4/3 ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น.  

ม.3/4 , ม.4/4  ช่วงเวลา 15.00 – 15.30 น.  
ม.3/5  ช่วงเวลา 15.30 – 16.00 น.  

 1.5 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืน 
 - การอยู่เวรยามให้คุณครูมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา ผู้อยู่เวรกลางวันรับผิดชอบเชิญธง
ชาติขึ้นสู่ยอดเสา และผู้อยู่เวรกลางคืนรับผิดชอบเชิญธงชาติลงสู่ยอดเสา และดูแลการเปิด -ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกชนิดและก๊อกน้ า 
 1.6 เรื่อง การปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน / การรับหนังสือราชการ 
 - ขอให้คุณครูติดตามไลน์กลุ่มโรงเรียน โดย นางสาวปริยาภา เจ้ยทองศรี เป็นผู้รับหนังสือ
และแจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียนให้ทราบ 
 1.7 เรื่อง ค าสั่งมอบหมายงาน ภาคเรียนที่ 2/2565  
 - ให้ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่มงานตามค าสั่งมอบหมายงาน ภาคเรียนที่ 
2/2565 หากต้องการแก้ไขให้แจ้งที่ นางสาวปริยาภา เจ้ยทองศรี ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 
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 1.8 เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2565   
 - ให้ทุกกลุ่มงานเตรียมข้อมูลหรือวันจัดกิจกรรมเพ่ือลงปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 
2/2565 ส่งข้อมูลให้กับครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  4/2565 ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
เมื่อวันอังคารที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา                   
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (นายจตุพร มณีพันธ์) 
  4.1.1 เรื่อง ผลการด าเนินการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส.           
และ มผ. ครั้งที่ 2 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีนักเรียนผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ. เหลืออีก 
45 คน โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะด าเนินการให้แก้ตัวอีกครั้งในช่วงการแก้ผลการเรียนครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 
ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 
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 4.1.2 เรื่อง การเตรียมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ก าหนดการ
แข่งขันระดับเขตอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน ก าหนดการแข่งขันระดับภาคหรือระดับประเทศ ประมาณช่วง
เดือน ธันวาคม 2565 ถึงเดือน มกราคม 2566 ภาคใต้จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพ รอเขตพ้ืนที่ประกาศ
ก าหนดการที่แน่นอนอีกครั้ง ขอให้คุณครูเตรียมนักเรียนและท าการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 
  4.1.3 เรื่อง การแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และบันทึกหลังการ
สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
  ก าหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้  วันที่ 13-26 ธันวาคม 2565 
  ก าหนดส่งบันทึกหลังสอน ภาคเรียนที่ 1/2565   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
  
  4.2 กลุ่มบริหารทั่วไป (นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
  4.2.1 เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมของงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม          
ภายในโรงเรียน 
  การปรับปรุงซ่อมแซมของงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้จัดท า
โครงการรองรับการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และจะด าเนินการตัดแต่งกิ่ง
ไม้ที่ผุพังลงเพื่อความปลอดภัย 
  4.2.2 เรื่อง การบริหารจัดการอาหารกลางวัน 
  เนื่ องจาก คุณครูนิตยา ทองบริบู รณ์  ได้ลาออกจากราชการ จึ งขาดบุคลากร                 
ในการควบคุมดูแลโรงอาหาร มีคุณครูท่านใดสนใจเข้ามาดูแลบริหารจัดการควบคุมดูแลโรงอาหาร 
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  4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว) 
                  งานบุคคล 
  4.3.1 เรื่อง อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 
  คณะครูและบุคลากรปัจจุบันทั้งหมด 65 คน โรงเรียนขาดครูจ านวน 3 อัตรา        
โรงเรียนได้ขออัตราก าลังไปกับส านักงานเขตพ้ืนที่ ได้แก่ แนะแนว 1 อัตรา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา , 
ศิลปะ 1 อัตรา , ฟิสิกส์ 1 อัตรา และ สังคมศึกษา 1 อัตรา 
  4.3.2 เรื่อง ก าหนดส่งข้อตกลงผลการพัฒนางานตามข้อตกลงส าหรับข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
  ส่ง PA ปี 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ส่งได้ท่ีรองปิยชาติ ผูกจิตต์ 
  งานกิจการนักเรียน 
  4.3.3 เรื่อง การแต่งกายของนักเรียน 
  ตรวจผมทรงผม และเครื่องแต่งกายของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
  4.3.4 เรื่อง การใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
  ในภาคเรียนนี้จะไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาโรงเรียนหากมีเหตุจ าเป็นต้องน ามา
ให้ฝากไว้กับคุณครูที่ปรึกษาหรือน าไว้ใต้เบาะรถ 
       4.3.5 เรื่อง การตัดคะแนนพฤติกรรม 
  การตัดคะแนนพฤติกรรม ในปีการศึกษานี้จะออกแบบเป็นบัตรหักคะแนน จะให้       
คุณครูชุติมาออกแบบและแจ้งรายละเอียดการปรับคะแนนให้ทราบอีกครั้ง เช่น มาสายหัก 5 คะแนน     
ตั้งใจมาสายหัก 10 คะแนน 
  4.3.6 เรื่อง นักเรียนขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ     
วินัยนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
  ข้อมูลนักเรียนขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ             
วินัยนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ตรวจสอบกับคุณครุชุติมา ขวัญนิมิตร 
  4.3.7 เรื่อง พฤติกรรมชู้สาวของนักเรียน 
  หากคุณครูพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมชู้สาวของนักเรียนให้ช่วยกันสอดส่อง โดยเฉพาะ
บริเวณอาคารเรียน 4  
 
            4.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ (นางอัมรัตน์ เอียดละออง) 
                    4.4.1 เรื่อง ขอขอบคุณ และแจ้งแนวการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณปี 
งบประมาณ 2566 
 การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม 
 1.ขออนุมัติจัดกิจกรรม/รายงานการซื้อ/จ้างพร้อมส าเนาโครงการที่อนุมัติแล้ว โดยเจ้าของ 
โครงการ จัดท า/กรอกบันทึกข้อความเสนอ  เจ้าของโครงการ/กิจกรรมติดตามเรื่องที่งานแผนงาน           
(เอกสารส่งที่ครูโซเฟีย อีซอ ก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ) 
 
 
 



 
18 

 2.ขออนุมัติยืมเงินเพ่ือจัดกิจกรรม/ประชุมอบรม โดยเจ้าของโครงการที่ไม่ติดสัญญา         
การยืมเงิน จัดท าบันทึกข้อความขอยืมเงินเฉพาะส่วนที่เป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และค่าวัสดุ 
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุวงเงินน้อยกว่า 5000 บาท แนบสัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ แบบขออนุ มัติจัดกิจกรรม/
รายงานการซื้อ/จ้างที่อนุมัติแล้ว พร้อมส าเนาโครงการที่อนุมัติแล้ว และเอกสารอ่ืนๆ(ถ้ามี) ได้แก่ หนังสือเชิญ
วิทยากร (เอกสารส่งที่ครูอัมรัตน์ก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ) หมายเหตุ กรณีวงเงินตั้งแต่ 5000 
บาทขึ้นไปให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุลงระบบ e-gp ก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า            
5 วันท าการ 

  3.การด าเนินงานกิจกรรม โดยเจ้าของโครงการน าเงินยืมไปจ่ายวันที่ในใบเสร็จรับเงิน 
ต้องไม่ก่อนวันที่อนุมัติในสัญญาการยืมเงิน จัดท าบัญชีลงเวลาส าหรับผู้เข้าประชุมอบรม/วิทยากร (กรณีซื้อ
สินค้าพวกวัสดุประกอบอาหาร ให้น าไปรวมถัวเฉลี่ยเป็นค่าอาหารเท่าที่จ่ายจริง หรือตามงบในโครงการไม่เกิน 
มื้อละ 80บาท/คน) (เจ้าของโครงการ) 

  4.ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม โดยผู้ยืมเงินของทางราชการจัดท าบันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม     
แบบแจ้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้าประชุมอบรม รวบรวมใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยร้าน จัดท า
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากร(ใช้เอกสารแนบ 1) ใบส าคัญรับเงินค่าอาหาร พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของโครงการ ,ครูอัมรัตน์,เจ้าหน้าที่พัสดุ)หมายเหตุ ค่าอาหาร ในการจัด
กิจกรรมใช้ระเบียบพัสดุท าแบบการจัดจ้าง  (ตั้งแต่ 5000 บาท ลงระบบ E-GP ) ส าหรับ การจัดประชุมอบรม
ไม่ต้องใช้ระเบียบพัสดุ 

 แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับ 
นักเรียนโดยใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การพักนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี  ยุวกาชาด หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้ ง ในและนอกโรงเรียน             
ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1.การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ต้องให้ภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีส่วนร่วมและพิจารณา 

  2.การพิจารณาสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรม รวมทั้งการพักแรมให้เลือกให้บริการ
สถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นล าดับแรก กรณีจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมใน
สถานที่ของเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนโดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และ
วงเงินที่อยู่ในรับผิดชอบ 

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/แข่งขัน แบ่งเป็น 2 กรณี 
    กรณีท่ี 1 โรงเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม 
    1.ผู้รับผิดชอบบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ (ครูผู้รับผิดชอบ,ครูโซเฟีย อีซอ) 
    2.ผู้รับผิดชอบขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร ส าหรับนักเรียน และครูผู้ 
ควบคุม และขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แนบประมาณการค่าใช้จ่าย 
    3.ผู้รับผิดชอบขออนุมัติยืมเงินของทางราชการ จัดท าบันทึกข้อความขอยืมเงิน สัญญาการ
ยืมเงิน 2 ฉบับ แนบเรื่องเดิมที่อนุมัติแล้ว(ครูผู้รับผิดชอบ,ครอัูมรัตน์) 

   4.การส่งใช้เงินยืม จัดท าบันทึกขออนุมัติส่งใช้เงินยืม และ เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้เอกสาร 
แนบ  2 เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินส าหรับนักเรียน หมายเหตุ ครูผู้ควบคุมนักเรียนเบิกจ่ายโดยเขียนรายงาน
การเดินทางไปราชการ(ครูผู้รับผิดชอบ ครูอัมรัตน์ เอียดละออง) 
             กรณีท่ี 2 หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด  
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    1.ผู้รับผิดชอบขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร ส าหรับนักเรียน และครูผู้
ควบคุม และขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แนบประมาณการค่าใช้จ่าย และหนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอก (ครูผู้รับผิดชอบ,กลุ่มบริหารงานบุคคล,ครูอัมรัตน์ เอียดละออง) 
    2.ผู้รับผิดชอบขออนุมัติยืมเงินของทางราชการ จัดท าบันทึกข้อความขอยืมเงิน สัญญาการ
ยืมเงิน 2 ฉบับ แนบเรื่องเดิมที่อนุมัติแล้ว(ครูผู้รับผิดชอบ,ครูอัมรัตน์ เอียดละออง) 
    3.การส่งใช้เงินยืม จัดท าบันทึกขออนุมัติส่งใช้เงินยืม และ เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้เอกสาร
แนบ 2 เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินส าหรับนักเรียน หมายเหตุ ครูผู้ควบคุมนักเรียนเบิกจ่ายโดยเขียนรายงาน
การเดินทางไปราชการ(ครูผู้รับผิดชอบ,ครูอัมรัตน์ เอียดละออง) 
 4.4.2 เรื่อง รายงานการรับเงินบ ารุงการศึกษา 

 สรุป การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 1/2565 
 

 1.ห้องพิเศษ  171 คน คนละ 1,500 บาท   คิดเป็นเงินจ านวน 256,500 บาท 
 2.ห้องปกติ 622 คน คนละ 1,000 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 622,000 บาท 

       รวมเป็นเงินจ านวน 878,500 บาท 
 รวมเป็นเงินบ ารุงการศึกษาที่เก็บได้ (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

(คิดเป็นร้อยละ 82.18)  
 

ชั้น ครูที่ปรึกษา รวม 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่จ่ายเงิน
(คน) 

จ านวน
นักเรียนที่

ค้างจ่าย(คน) 

หมายเหตุ 

1/1 นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว 
นางสาวอลิสา  หลวงคลัง 

37 32 
(32x1,500=48,000) 

- ยกเว้นสอบเข้า 
จ านวน 5 คน  

1/2 นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ 
นางสาววรรณทิพย์ ทองคลอด 

43 42 
(42x1,000=42,000) 

1 
 

กนกวรรณ  

1/3 นางนิตยา  ทองบริบูรณ์ 
นางอัจฉรา  โพธิ์แก้ว 

45 32 
(32x1,000=32,000) 

 

13 กฤษฎา/ทินกร/ธีรพัฒน์/ฤทธิกร 
ศราวิน/ณิชาภัทร/วิภาดา/ 
เพชรลดา/ชยาภา/ฐิติกาน/์ 
นราธิป/มะลิวลัย์/วรรณวล ี

1/4 นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร 
นางสาวทิพย์สุดา เซี่ยวภู่ 

45 42 
(42x1,000=42,000) 

3 ศกลวัฒน์/ณัฐนิชา/พรรณภัทร 

1/5 นางสุดารัตน์  ทวีตา 
นางสาวนวรัตน์ ทองประดับ 

45 39 
(39x1,000=39,000) 

 

5 ภูดิศ (ยกเว้นมีบัตร) 
ศุภกร/ธรีเทพ/ธรีพงษ์/ 
ประกายวิทย/์บุญญิศา 

2/1 นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง 
นางสาววิลาสินี สุขทอง 

35 30 
 (30x1,500=45,000) 

5 กฤษณพงศ์/ชัชวาล/ณัฐพงศ์/ 
ธีระโชติ/อรจิรา 

2/2 นายอุดมชัย ไพศรี 
นางทิพวรรณ อังสกุล 

39 32 
 (32x1,000=32,000) 

 

7 คงชนะ/ฐิติกานต์/ธัญยพร 
เปมิกา/วิลัยวรรณ์/ศุภิสรา/ 
อิสรา 

2/3 นางสาวทิพย์รวี  ยอดเดชา 
นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์ 

38 29 
(29x1,000=29,000) 

9 ณัฐพงศ์/บุญรัตน์/พงศธร/
คณัสนันท์/ศุภวิชญ์/ 
กัญญารัตน์/เบญญาภา/
หยาดเพชร/อติพร 
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ชั้น ครูที่ปรึกษา รวม 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่จ่ายเงิน
(คน) 

จ านวน
นักเรียนที่

ค้างจ่าย(คน) 

หมายเหตุ 

2/4 นางกรรฐิรัชฎ์  กิ้มจ้อง 
ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาภรณ์ เหมือน
เนียม 

38 28 
(28x1,000=28,000) 

 

10 ธนธรณ์/ปัณณธร/วรวัส/ 
สรายุทธ์/อภิวิชญ์/ณัฐิดา/
พัณณิตา/ลีลาวดี/อมราวดี/ 
สุนิตา 

2/5 นางสาวปัทมาภรณ์  
ช านาญเมือง 
นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์ 

34 29 
(29x1,000=29,000) 

 

4 อภิวัฒน์ (ยกเว้นมีบัตร) 
กิตตินันท์/ปรมัตถ์/ 
พัชราภรณ์/สุธาสินี 

3/1 นายสมนึก  แก้วจันทร์ 
นายธวัช  อักษรไทย 

30 26 
(26x1,500=39,000) 

 

4 ก้องวิวัตร์/ปัญญาวิทย์/
รัตนากร/ศุภินภา 

3/2 นางสุภา  ตี้ฮ้อ 
นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์ 

35 35 
(35x1,000=35,000) 

- - 

3/3 นายทรรศ์นวิทย์ วิ้นฉ้วน 
 

32 16 
(16x1,000=16,000) 

 

16 อานนท์/กฤติน/กันตพงศ์/
เฉลิมพงศ์/ธวัชชัย/ธิเบต/
ธีรพัฒน์/ปฏิยุทธ์/พัทธพล 
ศุภชัย/อดิเทพ/อภิสิทธิ์/ 
เกสรา/ชนัณชิดา/วิชญาพร/
เสาวณิชย์ 

3/4 นางอัมไพ รอดรัตน์ 
นางสาวอรอุมา  สุขเสน 

35 27 
(27x1,000=27,000) 

 

8 กฤษณพัฒน์/มนัสขวัญ/
อรัญญา/จันทิมา/แพรวา/ 
มณิสร/วิววาสินี/สุพรรณิกา 
 

3/5 นายศิรสิทธิ์  เพชรฤทธิ์ 
นางสาวโซเฟีย อีซอ 

29 22 
(22x1,000=22,000) 

 

7 อติชาต/พุฒิพงศ์/ภูริภัทร์/ 
ธีรภัทร์/กัญญาพัชร/ 
เบญญาภา/พัชรพร 

4/1 นายจตุพร  มณีพันธ์ 
 

38 33 
(33x1,500=49,500) 

- ยกเว้นสอบเข้า 
จ านวน 5 คน 

4/2 นายนันทวุธ เลี่ยมแก้ว 
นางสร้อยสุวรรณ สังข์สุวรรณ 

32 31 
(31x1,000=31,000) 

1 กฤษฎาภรณ์ 

4/3 นางสาวภัทรวดี แซ่ตัน 
นางสาวณัฐมน มณีฉาย 

40 34 
(34x1,000=34,000) 

 

6 อภิสิทธิ์/ธนพรรณ/
กฤษนันท์/ฉัตรติยา/ 
สิริวรรณ/มะลิวัลย์ 

4/4 นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง 
นายขจรศักดิ์ ด าเกาะ 

41 39 
(39x1,000=39,000) 

2 วรากร/มณฑิรา 

5/1 นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์ 
นางสาวเสาวลักษณ์ โยธารักษ์ 

36 33 
(33x1,500=49,500) 

 

3 ต้นบ่าย/พีระวัฒน์/ภัณฑิรา/  
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ชั้น ครูที่ปรึกษา รวม 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่จ่ายเงิน
(คน) 

จ านวน
นักเรียนที่

ค้างจ่าย(คน) 

หมายเหตุ 

5/2 นางกรีลาวรรณ เบญจกุล 
นางสุพัตรา  แพงมี 

34 28 
(28x1,000=28,000) 

6 ธนภัทร/อรรถพล/กิตติพงศ์ 
ทรงพล/จุฑามาศ/ปนัดดา 

5/3 นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี 

36 30 
(30x1,000=30,000) 

6 อุดมศักดิ์/ธนากร/จามรี/ 
พลชา/สตรีรัตน์/ศุภธิดา 

5/4 นายนพดล  แก้วสะอาด 
นางสาวมาริษา  อินทร์ฤทธิ์ 
 

34 24 
(24x1,000=24,000) 

 

10 ณัฐพงศ์/นนทวัช/ปิยะวัฒน์/ 
ภูวมินทร์/ชนิกานต์/ 
ผกามาศ/ภัณฑิรา/ลลิตา/ 
ศิริรักษ์/สุดธิดา 

6/1 นายโสภณ  เพชรสุทธิ ์
นางสาวหัทยา  อินอนันต์ 

29 17 
(17x1,500=25,500) 

 

12 ธนดล/ภาณุวิชญ์/ภัทรนันท์/ 
ณัฐนิชา/อัญชุลีกร/
วรรณธิษา/ศิริรินทร์/ 
จุฑาทิพย์/ศุจีภรณ์/ดวงกมล/ 
ศิริกัญญา/แก้วสุคันธ์ 

6/2 นางเพ็ญศรี  สังข์สุข 
นางอัมรัตน์  เอียดละออง 

32 25 
(25x1,000=25,000) 

 

7 จตุรศักดิ์/ชญานนท์/โยษิตา/
อภิชญา/แพรทอง/ปิยาพัชร/ 
ชุติญา 

6/3 นางพิทยาพร  ราชเดิม 
นางสาวสุภาวดี  ฉิมา 

34 28 
(28x1,000=28,000) 

 

6 พิจักษณ์/นนทรัตน์/อนุวัฒน์/ 
ปิยฉัตร/วีรภัทรา/ชมพูนุช 
 

6/4 นางชฤนาฏ  กายสิทธิ์ 
นางศรีญา ปวัฒพันธ์ 

19 10 
(10x1,000=10,000) 

 

9 พัทธนนท์/ณัฐพงศ์/ 
กิตติกรณ์/นนธวัช/ 
พงศ์นรินทร์/ชลธิชา/
จิรนันท์/นิจวิภา/อาพรรัตน์ 

รวม 965 793 160 (ตัดรายชื่อนักเรียนขาดเรียนนาน) 

 
 
สรุป 
1.นักเรียนจ่ายเงินแล้ว  จ านวน 793  คน 
2.ยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน   12  คน 
3.นักเรียนค้างจ่าย  จ านวน 160  คน 

รวม   จ านวน 965  คน 
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 4.4.3 เรื่อง รายงานเงินนอกระบบ 
ข้อมูลรายงานเงินนอกระบบ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 
เงินค่าปาล์ม    คงเหลือ(ธกส.) 173,320.72  บาท 
เงินสวัสดิการร้านค้า  คงเหลือ(ธกส.) 254,181.45  บาท 
เงินโครงการอาหารกลางวัน คงเหลือ(ธกส.) 2,295.06 บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 เรื่อง ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 
 มอบหมายกลุ่มบริหารงบประมาณในการเข้าร่วมพิธีการ ณ ศาลาประชาคมอ าเภอวังวิเศษ 
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยสวมใส่ชุดปกติขาว 
 5.2 เรื่อง ส ารวจอุปกรณ์ภายในห้องเรียนและห้องส านักงาน 
 คุณครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง ฝากเน้นย้ าให้คุณครูและบุคลากรทุกท่านช่วยกันส ารวจและปิดหรือ
ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดออกในระหว่างปิดภาคเรียน 
 

ปิดประชุมเวลา  15.00 น.     
 

         ลงชื่อ        ปริยาภา เจ้ยทองศรี  ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
(นางสาวปริยาภา  เจ้ยทองศรี) 

                  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 

 ลงชื่อ                         ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางจุฑารัตน์ ใจบุญ) 

                    หัวหน้างานธรุการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 
 

   ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 
 
 


