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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมะเกลือ 
คร้ังที่ 1 / 2563 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 

******************************************** 
ผู้มาประชุม  จ านวน  17  คน 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายเพิ่มศักด์ิ   แจ้งเสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
2 พระครูบวรธรรมานุสิฐ กรรมการ  
3 พระครูโสภณธรรมมงคล กรรมการ  
4 นายสมพงษ์  รุยปริง กรรมการ  
5 นายณฎฐพล  พิมพ์ดี กรรมการ  
6 นายโดม  ฆ้อนเท่ียงธรรม กรรมการ  
7 นางวลี   สวดมาลัย กรรมการ  
8 นายอภินันทน์   พุ่มรินทร์ กรรมการ  
9 นางสาวนภาพรรณ  คงคาน้อย กรรมการและเลขานุการ  
10 นางกฤษณา  มัททวัง ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
11 นางอรวิล  นรขุน ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
12 นางสาวประติมา  เทศพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
13 นางสาวศุภวรรณ  จันทิ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
14 นางสายทอง  อินทรมณี ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
15 นางวันวิสาข์  มาลัย ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
16 นายณัฐวุฒิ  พุ่มถาวร ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 
17 นางสาวติณณา  ศรีนะพรม ธุรการโรงเรียนวัดมะเกลือ ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม   1. นางสาวจ ารูญ   นามขาม 
2. นายชะโอด   มิ่งขวัญ 
3. นายสุวัฒน์  สังศิลลา   
4. นางสาวประภาพร  รอดก าพล 
5. นายประทีป  จันทร์แสง 
6. นายกิตติศักดิ์  พูลสุขโข 

เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 
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เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว นายเพิ่มศักดิ์  แจ้งเสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งท่ี 1/2563  และมอบหมายให้ นางสาวนภาพรรณ  
คงคาน้อย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ผู้อ านวยการแนะน าตัวพร้อมประวัติการท างาน ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ ต้ังแต่
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
 1.2 แนะน าหัวหน้างาน 5 งาน ดังนี้ 1. ครูกฤษณา  มัททวัง หัวหน้างานบริหารวิชาการ 2. ครูอรวิล  นรขุน 
หัวหน้างานงบประมาณ 3. ครูประติมา  เทศพันธุ์ หัวหน้างานบริหารบุคคล  4. ครูศุภวรรณ  จันทิ  หัวหน้างานบริหาร
ท่ัวไป และ 5. ครูวันวิสาข์  มาลัย  หัวหน้างานกิจการนักเรียน และอีก 1 คน ครูณัฐวุฒิ พุ่มถาวร ครูหัวหน้าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมซึ่งรับผิดชอบงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ท่ีประชุม มีมติรับรองการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เอกสารดังแนบ) ได้แจ้งรายละเอียด

การรับนักเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ครูผู้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว 
ท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 ก าหนดการสอบปลายภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 4 – 6 มี.ค. 63 ยกเว้น                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

- การประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)  ป.1  
- การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ป.3  ในวันท่ี 4 มีนาคม 2563 
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 มีไปแข่งขันระดับชาติ 
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน             

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จะประกาศผลสอบในวันท่ี 25-26 มีนาคม 2563 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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4.3 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้นมัสการเจ้าอาวาสวัดมะเกลือแจกประกาศนียบัตรนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก าหนดจัด            
วันท่ี 31 มีนาคม 2563  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 4.4 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 
 - งบประมาณค่าหนังสือ (มูลค่าหนังสือต่อชุด) 
  ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 625 บาท/คน/ปี 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 619 บาท/คน/ปี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 622 บาท/คน/ปี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 673 บาท/คน/ปี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 806 บาท/คน/ปี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 818 บาท/คน/ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 764 บาท/คน/ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 877 บาท/คน/ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 949 บาท/คน/ปี 

ครูสายทองช้ีแจงว่า สถานศึกษาได้แต่งต้ังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ และ สุขศึกษา
และพลศึกษา พร้อมท้ังจัดซื้อแบบฝึก 3 สาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 , ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะต้องซื้อหนังสือให้ครบ 100%  
ท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 
- ครูประสงค์ย้ายเข้า จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนิภารัตน์ สมรูป โรงเรียนวัดตุ๊กตา จ.นครปฐม  และ              

นางสาวภัทรสร  นรเหรียญ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จ.สมุทรสาคร 
- ครูยื่นค าร้องขอย้าย จ านวน 5 คน ได้แก่ นางสายทอง อินทรมณี, นางกฤษณา มัททวัง, นางชวลิดา          

รัตนวงศากุล, นางสาวศุภวรรณ จันทิ และนางสาวธัญญพัฒน์ ตันวัฒนเสรี กรณีปกติ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
โดยการพิจารณาการย้ายนั้น กศจ.จังหวัดเป็นผู้พิจารณา ส าหรับโรงเรียนยังขาดครูเอกสังคมศึกษาฯ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.6 วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค าส่ัง 

สพป.นครปฐม เขต 2 ท่ี 211/2559 ลว. 6 เม.ย. 2559 (เอกสารดังแนบ)  
ส าหรับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 ชุด จะมีวาระ 4 ปี จะหมดวาระในวันท่ี 5 เมษายน 2563 นี้  

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.7 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 1 (70%) เป็นจ านวน 
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1,066,847 บาท มี 5 รายการ คือ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน                4. 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ท่ีประชุม รับทราบ 

4.8 สรุปรายงานการเงินการจัดงานลอยกระทง ปี 2562 

วัน/เดือน/ปี รายการ  รับ (บาท)  จ่าย (บาท)   คงเหลือ (บาท)  

10 – 11 พ.ย. 62 กิจกรรมการแสดงนักเรียน 37,240 5,218 32,022 

  
กิจกรรมตักไข่ปลาพาโชค 

- บริจาค (ครู+ผู้ปกครอง) 
274,260 180,063 56,407 

37,790 
94,197 

  กิจกรรมขายของถูก 171,200 115,270 55,930 
  รวม 482,700 300,551 182,149 

เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ บริจาค 
- ปรังปรุงห้องการงาน 
- ค่าจ้างครูจ้างสอน 

150,000 
100,000 
 50,000 

รวม 332,149 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 4.9 การใช้เงินระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2562  จ านวน 212,900 บาท 
- จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  เดือน มี.ค. – เม.ย.62 จ านวน  72,347.07  บาท 
     เดือน พ.ค.62  จ านวน  21,856.27  บาท 
     เดือน มิ.ย.62  จ านวน  41,270.23  บาท 
     เดือน ก.ค.62  จ านวน  38,556.90  บาท 

เดือน ส.ค.62  จ านวน  40,334.14  บาท 
    รวม   จ านวน  214,364.61 บาท 
ติดลบ จ านวน 1,464.61 บาท (ใช้เงินรายหัวนักเรียนจ่ายเพิ่ม) 
ส่วนเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ใช้รายหัวในยอด 30% ในการจ่ายต่อไป  

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.10 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน และส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 465,400 บาท 
โดย สพป.นฐ.2 เป็นผู้จัดสรรให้ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 4.11 การบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (วันท่ี 25 มีนาคม 63) ณ วัดมะเกลือ ปัจจุบันมีเด็กท่ีสมัคร จ านวน 
26 คน โดยก่อนบรรพชา 10 วันจะต้องมานอนท่ีวัดก่อน และการปลงผม/บรรพชา ก าหนดจัดวันเดียวกัน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.12 การรักษาความปลอดภัยทางข้ามหน้าโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ท าหนังสือความอนุเคราะห์ถึงเทศบาล
ต าบลคลองโยงให้จัดหาเจ้าหน้าท่ีมาดูแลการข้ามถนนในช่วงเลิกเรียน และช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2563            
ครูผู้รับผิดชอบโครงการสภานักเรียน จะจัดเวรนักเรียนไปช่วยดูแลด้วย 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ รายการ ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 

 
500 

 
500 

 
500 

2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 

 
102 

 
102 

 
126 

                               รวม 602 602 626 
 

 ค่าสาธารณูปโภคจากเดิม 400 บาท ขอเพิ่มเป็น 500 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น ควรแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า กรณีไม่มีจ่ายให้ครูประจ าช้ันท าบันทึกข้อความช้ีแจงต่อผู้บริหารเป็นรายกรณี  
ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ 

5.2 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ซึ่งก าลังด าเนินการรวบรวมค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ถ้าเหลือจะ
ขอพิจารณาไปใช้ในเรื่องซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่อไป 

- อ่างล้างถาด  
- จัดท าห้องเก็บของ 

ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
5.5 การจ้างครูอัตราจ้าง คือ นางสาวพรทิพย์  ศรียี่สุ่น จบการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทางโรงเรียนขออนุมัติการจ้างในอัตรา 10,000 
บาทต่อเดือน โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  
ท่ีประชุม ให้ความเห็นขอบและอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ  
 6.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาเชิญชวนร่วมท าบุญหล่อพระ ณ วัดป่าศรีถาวร 
 6.2 ประมาณเดือนพฤษภาคม จะเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 6.3 นายโดม แจ้งให้ช่วยกันดูแล เฝ้าระวัง นักเรียน ในแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 และกิจกรรมปิ่นโต
ความดีท่ีโรงเรียนน านักเรียนไปท าบุญที่วัดนั้น ผู้วา่ราชการจังหวัดได้กล่าวชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมท่ีดี 
 6.4 ส าหรับวินัยของนักเรียน การดูแลติดตามนักเรียนท่ีหนีเรียน พร้อมท้ังมารยาทการทักทาย ไหว้ สวัสดี 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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 ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 
 

                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวนภาพรรณ   คงคาน้อย) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 
 

 
                                                                                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                              (นายเพิ่มศักด์ิ  แจ้งเสม) 

      ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษา 
  

 


