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ผู้มาประชุม 
 1. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

3. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
 4. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 7. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    
 8. นางนพวรรณ  ชูนาคา   ผู้แทนครู  

9. พระใบฏีกาสุทศ  ปฏิภาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  
 10. นายอัควัตร์  น้อยวงค์  ผู้แทนองค์กรศาสนา  
 11. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 12. นางสุวิมล  ปราบศรีภูม ิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 13. นายเมธี  ศรีรันต ์   กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการ  (พบแพทย์ตามนัด) 

2. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า (ติดภารกิจ)           
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายมนูญ  บบผาพ่วง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  

2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 3. นางสุปัญญา  มงคล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 5. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล  
 6. นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 7. นางพรทิพย์  แสงแก้ว   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 8. นางสุมาลี  พรหมมณี   หัวหน้าสำนักอำนวยการ 
 9. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 10. นางวิรุณยุพา  แตงอ่ำ  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ  

11. นางสาวชลดา  คงบาง  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 10.19 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - เนื่องจากนายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  
ติดภารกิจสำคัญจำเป็นต้องพบแพทย์ตามนัด จึงไม่สามารถเข้าประชุมในครั้งนี้ได้  ที่ประชุมจึงมีมติให้      
นายประสิทธิ์ บัญญัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ โดยนายประสิทธิ์ บัญญัติ 
ได้กลา่วเปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาเข้าประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 
1/2565 ขอขอบคุณ ทุกท่านทีส่ละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ได้ทบทวน
รายการเอกสารประกอบการประชุม และได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1.1 สวัสดีปีใหม่ 2565 

  - นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ 
ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีที่โรงเรียนจ่านกร้อง มีฝ่ายบริหารครบถ้วนทั้งผู้อำนวยการ                  
และมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงาน ที่ครบองค์ประกอบตามตำแหน่งการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน             
ทำให้สามารถบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งในวาระโอกาสปีใหม่นี้ ขออำนวยพรให้
ทุกท่านมีความสุข สมหวังในทุกด้าน มีสิ่งดีๆ ในทุก ๆ เรื่องตลอดปีใหม่และตลอดไป    

1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019)  

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ว่าสถานการณ์        
มีความผันผวนไปตามวิวัฒนาการของเชื้อโรค ซ่ึงโรงเรียนจ่านกร้อง นั้น ได้เปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน 
(Onsite) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันอย่างครบถ้วนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด และเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ ดังนั้น ให้ทุกท่านติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันของ ศบค. อย่างเคร่งครัดเสมอ   

1.3 การจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง ครบรอบ 61 ปี 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุม 
เกี่ยวกับชี้แจงเกี่ยวกับการการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง ครบรอบ 61 ปี  
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เพ่ือให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง               
ได้ระลึกถึงความสำคัญของการสถาปนาโรงเรียน จ่านกร้อง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2504 ซึ่งในปีนี้ สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตรงกับวันสถาปนาพอดี  โดยมีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนจ่านกร้อง ได้แก่ 
พระศรีศักยมุนีศรีจ่านกร้อง พ่อปู่จ่านกร้อง ศาลตา-ยาย ท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ และจัดการเรียน          
การสอนตามปกติ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนแบบ Onsite ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 โดยโรงเรียนจ่านกร้อง ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาอย่างยาวนานจนครบอายุ 61 ปี ซี่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกสาร จนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างดีมีคุณภาพเสมอตลอดมา  ซึ่งถ้า        
จะเปรียบเทียบเป็นบุคคล ก็เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องขอชื่นชมบุคลากรของโรงเรียน        
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ทั้งฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมา           
อย่างยาวนาน รวมทั้งนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีงาม
ของโรงเรียนให้ปรากฎต่อสาธารณชนตลอดมา 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ไดเ้สนอร่างรายงาน 
การประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ให้ที่ประชุมมีรายละเอียดดังเอกสารรายงาน        
การประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  

โดยนางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ  ข้าราชการบำนาญ ทำหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แจ้งให้แก้ไข
ข้อความในเอกสารรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืน ๆ ข้อ 6.1 หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 3              
จากท้าย ข้อความเดิม “นายกเทศบาลเมืองอรัญญิก” แก้ไขเป็น “นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก” พร้อมทั้ง           
ไดส้อบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติงในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีข้อแก้ไขอ่ืนเพิ่มเติม  
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564  โดยมีข้อแก้ไขข้อความ      
ในเอกสารรายงานการประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เรื่อง อื่น ๆ ข้อ 6.1 หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 32  
ข้อความเดิม “นายกเทศบาลเมืองอรัญญิก” แก้ไขเป็น “นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก” 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

 3.1 การของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2  

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้          
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับ            
การของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2 สรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
เพ่ือของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยได้ปฏิบัติตามข้ันตอนไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และขณะนี้เอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องได้ส่งไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ซึ่งตามระเบียบใหม่ล่าสุดที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปนั้น มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก และเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานและองค์กรหลายแห่ง เช่น เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองทัพภาคที่ 3            
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร   

ในเบื้องต้น  โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการจัดสรรรูปแบบอาคารเรียนแบบพิเศษ 
6 ชั้น ประมาณการงบประมาณก่อสร้าง 56 ล้านบาท (จำนวน 25 ห้องเรียน)  
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โดยในการนี้  โรงเรียนจ่านกร้อง  ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน ได้แก่  
3.1.1 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
3.1.2 นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  
3.1.3 นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  
3.1.4 พลโทอภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3  
3.1.5 นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  
3.1.6 นางสวุิมล  ปราบศรีภมูิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
3.1.7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
3.1.8 วิศวกรจากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  พร้อมทั้ง ฝ่ายบริหารของโรงเรียน คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม  ในการดำเนินการขอ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคาร 1 และ อาคาร 2 ในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไป 
ได้ด้วยดี 
 ในการนี้ นายประสิทธิ์  บัญญัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าว
ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้ง และไดข้อความอนุเคราะห์จากนายนรินทร์  วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก ไว้ล่วงหน้าในกรณีโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจำเป็นต้อง            
ขอความอนุเคราะห์วิศวกรในการดูแลการก่อสร้างในโอกาสต่อไป  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 3.2 การขอใช้อาคาร 1 และอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอในการเรียนการสอน 
Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับ           
การขอใช้อาคาร 1 และอาคาร 2 เพ่ือแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอในการเรียนการสอน Onsite                       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ดังนี้ 
 โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04001/313 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบอาคารเรียน นั้น สรุปได้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนัก
อำนวยการ ได้เดินทางไปสำรวจอาคารเรียนดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ยังสามารถ
ใช้งานต่อไปได้ในระยะหนึ่งหรือจนกว่าโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ทดแทน โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ทำบันทึก
ชี้แจงสภาพโครงสร้างของอาคารเรียนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว  
 ในประเด็นนี้ นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าว       
ต่อที่ประชุมว่า จากหนังสือข้างต้น เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า โรงเรียนสามารถใช้อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 
ในการจัดการเรียนการสอนในการเรียนแบบ Onsite ได้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  3.3 การดำเนินการเพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกท่ี 39 (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เดิม)                 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับ  
การดำเนินการเพ่ือขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 39 (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเดิม) สรุปได้ดังนี้ 
  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสารพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง และ        
ยังไม่ได้รับการตอบรับให้ใช้พื้นที่ นั้น ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการอีกครั้ง โดยได้ส่งเอกสารและประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอให้พ้ืนที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 39 (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเดิม)          
อีกครั้ง และในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนายนรินทร์  วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ที่ให้ความ
อนุเคราะห์วิศวกรจากเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการออกแบบอาคารเรียนชั่วคราวประกอบการขอใช้พื้นที่
ดังกล่าว   
  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ โรงเรียนได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
เรียบร้อยไปยังกองทัพบก โดยท้ายที่สุดแล้ว กองทัพบกเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนเข้าใช้
พ้ืนที่หรือไม่ ซึ่งต้องรอการพิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ ต้องขอขอบคุณท่านประธาน และนายจักรพงษ์ วีระมาชา ข้าราชการบำนาญ ทำหน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวัดพ้ืนที่ประกอบการเขียนแบบก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 โครงการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา           
โรงเรียนจ่านกร้อง โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับ  
โครงการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง โดยขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้ 
  โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการในการของบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก ในการก่อสร้าง         
โครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง เนื่องจากหมดระยะใน
โครงการเดิมที่จังหวัดได้เคยแจ้งการใช้งบประมาณไว้   
  ในประเด็นนี้ นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าว       
ต่อที่ประชุมว่า ให้โรงเรียนติดตามการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหาก
โอกาสหน้ามีช่องทางในการดำเนินการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีพ้ืนที่ร่มในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.5 การงดใช้เครื่องปรับอากาศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับ  
การงดใช้เครื่องปรับอากาศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดงันี้ 
  เครื่องปรับอากาศท่ีมีอยู่ใช้งานมานาน  บางเครื่องชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ นอกจากนี้   
ในการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้นั้น ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมบำรุง เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -2019) 
ผู้ปกครองบางส่วนขาดรายได้ จึงไม่สามารถจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษานี้ได ้ ประกอบกับในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -2019) ทำไห้ไม่สามารถใช้
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนได้ โรงเรียนจึงต้องคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ปกครอง เป็นเงินจำนวน 400 บาท
ตามท่ีได้ขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปก่อนหน้านี้แล้ว นั้น ทำให้โรงเรียนไม่มี
งบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 
  โรงเรียนยังมแีนวคิดท่ีจะใช้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -2019) เป็นปกติแล้ว เนื่องจากโรงเรียนมีพ้ืนที่จำกัด  อีกท้ัง การมีห้องเรียน
ที่เป็นห้องเรียนปรับอากาศนั้น ทำให้โรงเรียนเป็นที่นิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนจ่านกร้อง ดังนั้น 
ในโอกาสต่อไป หากในสถานการณ์ปกติ โรงเรียนจึงจะให้ใช้ห้องเรียนปรับอากาศอีกครั้ง  โดยโรงเรียนอาจต้อง
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาหรือซอ่มบำรุงเครื่องปรับอากาศในภาพรวมให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ต่อไป 
  สำหรับในปีการศึกษา 2565 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19) ยังไม่หมดไป โรงเรียนยังจำเป็นต้องของดใช้ห้องเรียนปรับอากาศ หรือชะลอการใช้
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนไปก่อน เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -19) โดยขอพิจารณาการใช้เครื่องปรับอากาศตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมต่อไป 
  นายจักรพงษ์ วีระมาชา ข้าราชการบำนาญ ทำหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทบทวนที่มาการงดใช้
เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนจ่านกร้องที่ผ่านมาว่า  ในสมัยนายเฉลียว  คำดี เป็นผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อ     
ที่ประชุมว่าโรงเรียนมีปัญหางบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า และค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ         
ให้ที่ประชุมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้            
ให้โรงเรียนพิจารณายกเลิกการใช้ห้องเรียนปรับอากาศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ใช้
ห้องเรียนปรับอากาศเฉพาะห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือยกเลิกการใช้ห้องเรียน
ปรับอากาศท้ังโรงเรียนทุกระดับชั้น โดยค่อยๆ ลดการใช้ห้องเรียนปรับอากาศปีละ 2 ระดับชั้น เช่น ในปีที่ 1 
ยกเลิกการใช้ห้องเรียนปรับอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีที่ 2 ยกเลิกการใช้ห้องเรียนปรับ
อากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5  ปีที่ 3 ยกเลิกการใช้ห้องเรียนปรับอากาศทุกระดับชั้น            
ซึ่งใช้เวลา 3 ปี จึงสามารถยกเลิกการใช้ห้องเรียนปรับอากาศท้ังโรงเรียน โดยที่ประชุมในครั้งนั้น ได้มีมติให้
โรงเรียนงดการใช้เครื่องปรับอากาศจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วให้พิจารณาการใช้งานห้องเรียนปรับ
อากาศตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
  นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ  ข้าราชการบำนาญ ทำหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า การพิจารณาการใช้ห้องเรียนปรับอากาศ  มีความเชื่อมโยงกับการขอรับการสนับสนุนเก็บเงินบำรุง
การศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จึงต้องพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
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ในประเด็นนี้ นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าว        
สรุปว่า  การดำเนินการให้เป็นการพิจารณาบริหารจัดการของโรงเรียน เนื่องจากมีบางห้องท่ีจำเป็นต้องใช้
เครื่องปรับอากาศ เช่น อาคาร 3 ชั้น 3 มีห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ Server 
ซึ่งควรใช้งานให้เป็นปกติ สำหรับปีการศึกษา 2565 ให้โรงเรียนพิจารณาการใช้ห้องเรียนปรับอากาศตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) และสภาพอากาศตาม           
ความเหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

 4.1 การรับนักเรียน ปีการศกึษา 2565   

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ว่า โรงเรียนได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการ
ดำเนินการแนะแนวเชิงรุกให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้วางแนวทางไว้บ้างแล้ว เช่น               
การให้ทุนการศึกษา การยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา เป็นต้น และได้มอบหมายให้ นายมนูญ  บุบผาพ่วง                
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและปฏิทินการรับนักเรียน                      
ปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไม่กำหนด
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ดังนั้น ทุกโรงเรียนจึงมีความเสมอภาคกันหมด  โดยขณะนี้ทางกลุ่มบริหาร
วิชาการ โดยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ประชุมกันแล้ว มีมติที่ประชุมจะรับ
นักเรียนในปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

     4.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 12 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  
40 คน และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมเป็น  
13 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนที่จะรับทั้งสิ้น 516 คน โดยมีแผนการเรียนดังนี้ 

1) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ      จำนวน     2 ห้องเรียน 
2) แผนการเรียนภาษาไทย    จำนวน     1 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล  จำนวน     1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียนศิลปะ     จำนวน     1 ห้องเรียน 
5) แผนการเรียนพลศึกษา    จำนวน     1 ห้องเรียน 
6) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์    จำนวน     2 ห้องเรียน 
7) แผนการเรียนธุรกิจ-คหกรรม    จำนวน     1 ห้องเรียน 
8) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน     3 ห้องเรียน 
9) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน     1 ห้องเรียน 

      4.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 7 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  
40 คน และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมเป็น  
8 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนที่จะรับทั้งสิ้น 316 คน โดยมีแผนการเรียนดังนี้ 
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1) แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม    จำนวน     1 ห้องเรียน 
2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ    จำนวน     1 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียนภาษาจีน    จำนวน     1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาเกาหลี-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน     1 ห้องเรียน 
5) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน     2 ห้องเรียน 
6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ จำนวน     1 ห้องเรียน 
7) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน     1 ห้องเรียน 

 

 โดยมีการสอบวัดระดับคะแนนเพื่อจัดเข้าแผนการเรียน ร้อยละ 95 และมีคะแนนความสามารถพิเศษ 
 ร้อยละ 5 โดยเน้นการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการก่อน จึงจะให้สิทธิ์กับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
สำหรับเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนจ่านกร้อง ได้แก่  

1) เขตเทศบาลนครพิษณุโลก  
2) ตำบลบ้านคลอง (หมู่ท่ี 1-5)  
3) ตำบลพลายชุมพล (หมู่ที่ 1-5)   

  

    4.1.3 กำหนดการรับสมัคร มีดังนี ้
  1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 516 คน 

1.1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน 36 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2565 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  19-23 กุมภาพันธ์ 2565  
- สอบวัดความรู้ วันที่ 6 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 12 มีนาคม 2565 

   1.2) ห้องเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จำนวน 480 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565 

   1.3) ห้องเรียนทั่วไป  (เฉพาะจำนวนที่ขาด) 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565 
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   1.4) นักเรียนความสามารถพิเศษ (5 %) 24 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565 

  2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 316 คน 
2.1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2565 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  19-23 กุมภาพันธ์ 2565  
- สอบวัดความรู้ วันที่ 7 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 12 มีนาคม 2565 

   2.2) นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม จำนวน 224 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 27 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565 

   2.3) ห้องเรียนทั่วไป  จำนวน 56 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 27 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565 

 ซึ่งรายละเอียดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้กำหนดตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โดยได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ 
Facebook เพ่ือให้สอดรับกับการสอบถามของผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับบุตร
หลานในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2 การแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1/2564 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นายมนูญ บุบผาพ่วง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียน 
0, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1/2564 สรุปได ้ดังนี้ 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมานั้น เป็นช่วงที่ต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -2019) อย่างรุนแรง ทำให้จำเป็นต้องจัดการเรียน          
การสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซ่ึงการเรียนออนไลน์ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนบางส่วนมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป หรือนักเรียนบางคนมีความไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียน หรือมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบกับ
นักเรียนบางคนไม่มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนออนไลน์ (Online) หรือการส่งงาน ส่งผลให้นักเรียน
บางส่วนมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้ให้นักเรียนที่มีผลการ
เรียน 0, ร, มส, มผ  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข้างต้น ได้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการดูแล ของคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูประจำวิชา โดยที่ผ่านมามีนักเรียนสามารถแก้ไขผลการ
เรียน 0, ร, มส, มผ ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้เป็นที่เรียบร้อยตามลำดับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 5.1  รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ปีการศึกษา 2565  

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้           
นางพรรธนีย์  พงษ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ 
เรื่องการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ที่ต้องเร่งดำเนินการเพ่ือเสนอข้อมูล
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาทุกรายการที่โรงเรียนขอเก็บตามระเบียบฯ  โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาอนุมัติแล้วไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพ่ือขออนุมัติจาก
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป นั้น ขอชี้แจงรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สรุปไดด้ังนี้   

     5.1.1 ขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นรายการเก็บเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1)  ค่าใช้จ่ายในกรณีโรงเรียนจัดทำเป็นลักษณะพิเศษ   
        1.1) ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน  100 บาท  เพ่ิมจากเดิม 70 บาท 
        1.2) ค่าปฐมนิเทศนักเรียน   
      -  ม.1  จำนวน  1  วัน  150 บาท  เท่าเดิม  
     -  ม.4  จำนวน  1  วัน  150 บาท  เท่าเดิม 
โดยได้งดเก็บ 2 รายการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-2019) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ได้แก่ 
        1) ค่าคู่มือนักเรียน    120 บาท   
        2) ค่าวารสารโรงเรียน ปลีะ         80 บาท 
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       2) รายการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
        2.1)  โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนละ 3,000 บาท (เท่าเดิม) 
       3) รายการจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ 
        3.1)  โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (กรณีโรงเรียน  
จัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้)  ภาคเรียนละ 500  บาท (เท่าเดิม) 
        3.2)  โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ภาคเรียนละ  
800  บาท (เท่าเดิม) 
        3.3)  โครงการจ้างครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  ภาคเรียนละ  
500  บาท (เท่าเดิม) 
       4) รายการจัดเก็บเพื่อจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ (ใช้จ่ายส่วนบุคคล) 
        4.1)  โครงการทำประกันอุบัติเหตุให้แกน่ักเรียนและบุคลากรโรงเรียนจ่านกร้อง  คนละ  
350  บาทต่อปี  (เท่าเดิม)  
        4.2)  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนจ่านกร้อง ประจำปีการศึกษา 2565           
ปีละ 150 บาท ต่อ คน (เท่าเดิม) 
        4.3)  โครงการจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  300  บาท ต่อคน 
เพ่ือจ้างบุคลากรและใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาด รวมปีละ 600 บาท 
(เท่าเดิม)   

       5.1.2. รายการค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่โรงเรียนจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้ ดังนี้ 
                  1) ค่ากระเป๋านักเรียน (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)   คนละ  300  บาท 
    2) ค่าชุดพลศึกษา (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)    คนละ  350  บาท 
   3) ค่าสมุด (1 ชุด) และสมุดรายงาน 3 ชุด(นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4) คนละ  420  บาท 
    4) ค่าบำรุงสภานักเรียน (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)   คนละ  100  บาท 
    5) ค่าเข็มท่านจ่านกร้อง (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)   คนละ    50  บาท 
    6) ค่าเครื่องหมายประจำตัวนักเรียน    คนละ    50  บาท 
โดยเพ่ิมรายการที่ 6 ค่าเครื่องหมายประจำตัวนักเรียน  คนละ 50 บาท เนื่องจากได้รับการร้องขอจาก
นักเรียนและผู้ปกครองให้โรงเรียนจัดจำหน่ายเครื่องหมายประจำตัวนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
และได้งดเก็บ 1 รายการ คือค่าประกันภาชนะ  คนละ 100 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-2019) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง   

 5.1.3. ขอความเห็นชอบเป็นหลักการในการจัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ที่ต้องจัดให้กับ
นักเรียน  หากกิจกรรมใดงบประมาณไม่เพียงพอจะขอเก็บเพิ่มเติมจากผู้ปกครองซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
4 ด้าน  ดังนี้  

  1) กิจกรรมวิชาการ  
  2) กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
  3) ทัศนศึกษา 
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  4) การบริการสารสนเทศ/ICT 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เก็บเงินบำรุงการศึกษาทุกรายการตามที่โรงเรียนเสนอขอ           
โดยให้โรงเรียนใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาที่จัดเก็บทุกรายการให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด  

5.2  การขอจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนจ่านกร้องมีความจำเป็นต้องจ้างอัตราจ้างชั่วคราว  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่   
     5.2.1 อัตราจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา ประกอบด้วย 

1)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจากมีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ที่เกษียณในปีก่อน ๆ และปีปัจจุบันและยังไม่ได้อัตราทดแทนจนเพียงพอ ประกอบกับการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่จำเป็นต้องมีครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสาร    
ในชีวิตประจำวันอีกด้วย 

2)  วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจาก โรงเรียนจ่านกร้องเป็นโรงเรียน 
มาตรฐานสากล และนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนวิชาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 และโรงเรียนมี
ข้าราชการครูตาม จ.18 จำนวน 2 คน รับผิดชอบการสอนวิชาภาษาจีน 21 คาบ/สัปดาห์  
  3)  วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจากขาดแคลนครูวิชาเอก
คณิตศาสตร์  ตามกรอบอัตรากำลังการสอนในรายวิชานี้ 
  4)  วิชาเอกดนตรีสากล  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม)  ตามเหตุผลความจำเป็นในโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามจุดเน้นและส่งเสริม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  5) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจากมีครูวิชาสังคมศึกษา
เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 คน ซึ่งทำให้อัตรากำลังครูสาขาวิชาสังคมศึกษา              
ไม่เพียงพอ 
  6)  วิชาเอกแนะแนว  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจากขาดแคลนครูสาขาวิชาแนะแนว 
  7)  วิชาเอกศิลปะ  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม)  เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการของครู
วิชาศิลปะในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา และยังไม่ได้อัตราทดแทน ทำให้ขาดแคลนครูในสาขาวิชานี้ 
  8)  วิชาเอกพลศึกษา  จำนวน 1 อัตรา (อัตราใหม)่  เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการ        
ของครูวิชาศิลปะในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา และยังไม่ได้อัตราทดแทน และในปีการศึกษา 2565 มีครูเกษียณ 
อายุราชการ 1 คน ทำให้ขาดแคลนครูในสาขาวิชานี้ 

9)  วิชาเอกเทคโนโลยีฯ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง) เนื่องจาก 
ขาดแคลนบุคลากรดูแลและบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบ ICT ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ 
พร้อมใช้งานสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกประเภท 

10)   วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง) เนื่องจาก 
บรรณารักษ์มีคาบการสอน 18 คาบ/สัปดาห์  จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยจัดหมวดหมู่หนังสือ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศห้องสมุดให้ทันสมัย 
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      5.2.2 อัตราจ้างช่ัวคราว ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 อัตรา ประกอบด้วย 
1)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือช่วยให้ 

การติดต่อประสานงานประจำสำนักงานบริหารทั่วไปดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  2)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือช่วยงานการติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือดำเนินการ
ด้านการติดต่อประสานงาน และเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือช่วยด้านการติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน 
  5)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน 
  6)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือช่วยดำเนินการ
ด้านการติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือช่วยดำเนินการ 
เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

8)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา   
เพ่ือช่วยดำเนินการด้านการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน 
  9)  ตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือดูแลการซ่อมบำรุง 
ด้านงานช่างทั่วไปของโรงเรียน  
  10)  ตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือดูแลด้านงานอาคาร สิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านไฟฟ้า การปรับปรุง การซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  11)  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือให้มีพนักงานขับรถยนต์ 
สำหรับการเดินทางเพ่ือติดต่อราชการ รวมทั้งการไปราชการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา          
ของโรงเรียนให้มีความสะดวกและปลอดภัย  
  12)  ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจากลูกจ้างประจำตำแหน่งแม่บ้าน
ของโรงเรียนเกษียณอายุราชการและไม่ได้รับจัดสรรอัตราทดแทน   
  13)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) 
เพ่ือดูแล รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียน 
       14) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 9 อัตรา (อัตราเดิม) เพ่ือดูแล ทำความ
สะอาดอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 โดยสรุปโรงเรียนจ่านกร้องขอจ้างอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของถานศึกษา           
โดยแบ่งเป็นตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน  13  อัตรา ตำแหน่งฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน  
จำนวน 25 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 อัตรา   
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติจำนวนอัตราจ้างชั่วคราวตามกรอบอัตราที่โรงเรียนนำเสนอ 
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5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด  เพ่ือรองรับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีคณะกรรมการตามจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
      ๑) นายเมธี  ศรีรันต ์        ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ประธานกรรมการ 
      ๒) นายมนูญ  บุบผาพ่วง       รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง     รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสุกรี  จามพัฒน์        ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
      ๔) นายเกียรติศักดิ์  ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
      ๕) นายชวลิต  นักระนาด  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
      ๖) นายจักรวาล  ภู่อ่ำ   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
      ๗) นางนพวรรณ  ชูนาคา  ผู้แทนครู   กรรมการ 
      ๘) นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง  ผู้แทนครู   กรรมการ 
      ๙) นางสาวไอลดา  คำสวรรค์  ผู้แทนกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
      ๑๐) นางสาวอาทิตยา  บทมาตย์ ผู้แทนกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
      ๑๑) นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง           กรรมการและเลขานุการ 
  โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีหน้าที่ 4 ประการ ดังนี้ 

     1)  รว่มพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือ 
      2)  รว่มกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา 
      3)  ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา 
      4) ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินเพ่ือพัฒนาแนวทางดำเนินงาน  
 โดยโรงเรียนได้ประสานกับผู้มีรายชื่อข้างต้นให้รับทราบหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  และทุกคนยินดีให้ความ
ร่วมมือในการเป็นคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
 ซึ่งในเรื่องนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 ตามที่โรงเรียนนำเสนอ  และให้ปรับเปลี่ยนผู้ลงนามท้ายประกาศฉบับนี้              
จากประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เนื่องจากเห็นว่า เป็นอำนาจหน้าที่ที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้ที่ลงนามท้ายประกาศของโรงเรียน  เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 
ตามท่ีโรงเรียนนำเสนอ   
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5.4 การขอปรับแผนการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 
นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล ได้ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียด
การขอปรับแผนการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564  สรุปได้ดังนี้ 

5.4.1 ข้อมูลการปรับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2564     
ในปีการศึกษา 2564 มีโครงการเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ        

จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) เดิม มีทั้งหมด 14 โครงการ รวมเป็นเงิน  
2,062,610 บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้  จึงมีการปรับใช้งบประมาณให้
เหมาะสม โดยปรับงบประมาณรวม 1,186,760 บาท เพื่อนำไปใช้โครงการที่จัดทำขึ้นมาใหม่ 3 โครงการ คือ  

1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) ใช้งบประมาณ 730,760 บาท  

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนjา 2019 (COVID-19) ใช้งบประมาณ 411,000 บาท  

3) โครงงานบูรณาการตามรูปแบบ STEM และโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาด้วยกิจกรรม STEM (ม.ต้น) ใช้งบประมาณ 45,000 บาท  

     โดยได้มีการเขียนรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู ้เร ียนเป็นอย่างสูงสุด  รวมจำนวน 3 โครงการข้างต้น ใช้งบประมาณ                    
ทั้งสิ้น 1,186,760 บาท  

      5.4.2 ข้อมูลโครงการที่ขอใช้งบเหลือจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงบประมาณเหลือจ่ายในส่วนของงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
รวมทั้งสิ้น 1,704,400 บาท ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำโครงการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
  1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) อาคาร 1 และอาคาร 4        
ใช้งบประมาณ 757,200 บาท 
  2) โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
2019) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ใช้งบประมาณ 947,200 บาท 

     โดยได้มีการเขียนรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (Covid-2019)  รวมจำนวน 2 โครงการข้างต้น ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,704,400 บาท  

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนใช้งบประมาณเหลือจ่ายทุกรายการตามโครงการ     
ที่โรงเรียนนำเสนอ  โดยให้โรงเรียนใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายทุกรายการให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง                
โดยเคร่งครัด  
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5.5  การจัดหางบประมาณเพื่อซ้ือที่ดินที่ติดโรงเรียน (ด้านหลังอาคาร 4)  
     ข้อมูลพื้นที่ 
  5.5.1 พ้ืนที่   0 ไร่  1 งาน  15.0 ตารางวา 
  5.5.2  ราคาประเมิน 5,000 บาทต่อตารางวา (กรมธนารักษ์) 
  5.5.3   ราคา  800,000 (ต่อรองเหลือ 750,000 บาท) 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้          
นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดซื้อที่ดิน 
ที่ติดโรงเรียน (บริเวณด้านหลังอาคาร 4) สรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนได้ข้อมูลว่า เจ้าของที่ดินที่ติดโรงเรียน (บริเวณด้านหลังอาคาร 4) มีความประสงค์ จะขายที่ดิน 
จึงได้เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์  บัญญัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ท่านประธานที่ประชุมในวันนี้ และนายจักรพงษ์  วีระมาชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไปร่วมกันสอบถาม
ข้อมูลพ้ืนที่และราคาในเบื้องต้น ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว มีพื้นที่ 1 งาน 15 ตารางวา ซ่ึงมีราคา
ประเมินตามกรมธนารักษ์กำหนด 5,000 บาท ต่อตารางวา มีราคารวมอยุ่ที่ 800,000 บาท  โดยในเบื้องต้น
ได้ต่อรองราคาเหลือ 750,000 บาท จึงได้นำเสนอข้อมูลในเบื้องต้น เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้เสนอแนวทางในการจัดหางบประมาณในการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เพ่ือให้โรงเรียนซึ่งมีพ้ืนที่
คับแคบได้มีพ้ืนที่ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 ในประเด็นนี้  นายชวลิต  นักระนาด กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  และเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนไดเ้สนอ
แนวทางในการดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวว่า   

-  หากโรงเรียนตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้ให้ดำเนินการในทันที 
-  โรงเรียนควรวางมัดจำหลังจากต่อรองราคาสุดท้ายแล้ว  
-  โรงเรียนควรเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการทุกคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น  

คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินในการจัดซื้อที่ดิน และพร้อมกันนี้ได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 3,000 บาท ให้กับ
โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวข้างต้น 
 นอกจากนี้ นายจักรพงษ์  วีระมาชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า โรงเรียนควร
จัดสรรงบประมาณต้ังต้นในการดำเนินการไว้ประมาณร้อยละ 30-40 เพ่ือสนับสนุนการจัดหางบประมาณ           
ในการวางมัดจำในการจัดซื้อที่ดินต่อไป 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณ          
นายชวลิต  นักระนาด  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  ที่ได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท ให้กับโรงเรียน         
เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินแปลงนี้ และสรุปแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ดังนี้ 

 1)  ให้โรงเรียนจัดหางบประมาณเป็นทุนตั้งต้นเพ่ือวางมัดจำ  
 2)  โรงเรียนดำเนินการติดต่อเจ้าของที่ดินเพ่ือทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางมัดจำ 
 3)  โรงเรียนดำเนินการหาแหล่งเงินผนวกจากสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนจัดซื้อท่ีดินและพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่อง อ่ืน ๆ 

 - ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  13.12 น. 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธัญธน) 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายเมธี  ศรีรันต์) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 2/2565 
การประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 2/2565 

และการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งท่ี 1/2565 
วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนจ่านกร้อง 
*********************************** 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกรอ้ง 

ผู้มาประชุม 
 1. นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการ   

2. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

4. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
 5. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    
 7. นางนพวรรณ  ชูนาคา   ผู้แทนครู  
 8. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 9. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า  
 10. นายเมธี  ศรีรันต ์   กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อยู่ระหว่างกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง) 

 2. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. พระใบฏีกาสุทศ  ปฏิภาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  (อยู่ระหว่างกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง) 
4. นายอัควัตร์  น้อยวงค์   ผู้แทนองค์กรศาสนา   
5. นางสุวิมล  ปราบศรีภูม ิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 

ผู้มาประชุม 
 1. พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 2. นายวันชัย  เรืองจันทร์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 3. นายเสน่ห์  เทศนา   ประธานที่ปรึกษา 

4. นางจินตนา  ชมเชียงคำ  ที่ปรึกษา 
5. นายวันชัย  ปิ่นเกตุ   ที่ปรึกษา 
6. นายผาติ  หอกิตติกุล   รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 

 7. นายชวลิต  นักระนาด   รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
 8. นายอภิชาติ  โคกทอง   รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
 9. นางนิตยา  พานิชการ   กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ   
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 10. นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ   
 11. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
 12. นางสาวอโณทัย  วัฒนกุลชัย  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
 13. นายเกียรติศักดิ์  ชนะบูรณาศักดิ์ กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
 14. นางพรทิพย์  ปัณณราช  เหรัญญิก 
 15. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต ิ  ประชาสัมพันธ์ 
 16. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 17. นางอัจฉรา  คงมา    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 18. นายเมธี  ศรีรันต ์   เลขานุการ 
 19. นางสุมาลี  พรหมมณี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 21. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นางวิรุณยุพา  แตงอ่ำ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสมพร  สำราญ    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
 2. นางประนอม  คันศร   ที่ปรึกษา 
 3. นางสมลักษณ์  พรหมมีเนตร  ที่ปรึกษา 

4. นายศุภกุล  รัตนาคม   ประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ (ป่วย)  
 5. นายประภาส  กรกชมาศ    รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
 6. นายสมบัติ  ธวชัชัยนันท์  ปฏิคม 
 7. นางสาวนวลนภา  แสงนาค  ผู้ช่วยเหรัญญิก  
 8. นายอวยชัย  เตชาชินรักษ ์  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
 9. นายไพบูลย์  วงศ์ไพบูลวัฒน  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
 10. นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 

2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนจ่านกร้อง 

ผู้มาประชุม 
 1. นายเมธี  ศรีรันต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 2. นายมนูญ  บุบผาพ่วง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 3. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนชุมชน 
 4. นายเกียรติศักดิ์  ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้แทนชุมชน 
 5. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง 
 6. นายจักรวาล  ภู่อ่ำ   ผู้แทนผู้ปกครอง 
 7. นางนพวรรณ ชูนาคา   ผู้แทนครู 
 8. นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง  ผู้แทนครู 
 9. นางสาวไอรดา  คำสวรรค์  ผู้แทนกรรมการนักเรียน 
 10. นางสาวอาทิตยา  บทมาตย์  ผู้แทนกรรมการนักเรียน 
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 11. นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 2. นางสุปัญญา  มงคล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 3. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางนรี  สุทธายศ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 5. นางพรทิพย์  แสงแก้ว   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 6. นางสาวชลดา  คงบาง   เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ  

7. นางสาวเนตรชนก  วชิัยโน  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 10.25 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
   

1.4 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการชมรมครู- 
ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ที่มาร่วมประชุม  
ในครั้งนี ้

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้กล่าว 
เปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการ
ชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มาร่วมการ
ประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง          
ครั้งที่ 2/2564 การประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 
2/2564 และการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2565 และขอขอบคุณทุกท่านทีส่ละเวลา
มาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1.1  การต้อนรับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ชมรมฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตลอดจนดูแล ช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมของชมรมครู-ผู้ปกครอง
และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง โดยประกาศรายชื่อเพ่ือแนะนำให้ที่ประชุมรู้จักตามลำดับดังนี้ 
  1) พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  อดีตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน 
จ่านกร้อง 2 สมัย เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  2) ผู้ช่วยผู้อำนวยการวันชัย  เรืองจันทร์ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  3) ผู้ช่วยสมพร  สำราญ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ซึ่งวันนี้ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้) 
  4) ผู้อำนวยการเสน่ห์  เทศนา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นประธานที่ปรึกษา 
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  5) คุณครูประนอม  คันศร อดีตข้าราชการครู โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นที่ปรึกษา (ซึ่งวันนี้ติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้) 
  6) คุณครูจินตนา  ชมเชียงคำ  อดีตข้าราชการครู โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นที่ปรึกษา 
  7) ดร. สมลักษณ์  พรหมมีเนตร อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษา (ซึ่งวันนี้ติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้) 
 ในการนี้ที่ประชุมได้ปรบมือแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้มีคุณวุฒิข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน 
 1.2 การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้มีประกาศแจ้งให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนให้
ดำเนินการดังนี้  
  1) ให้นักเรียนยื่นความจำนงในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่            
2-5 เมษายน 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
  2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศผล ในวันที่  
8 เมษายน 2565 
  3) ให้มีการมอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2565  
  4) เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ 
  5) สถานที่รับสมัคร คือ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์  
055-267-235 ต่อ 17 หรอื 062-310-9080 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565           
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
การประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติงใน
ประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 
ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถาม
คณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติงในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุม เพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

2.3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 
2/2564  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564   

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่แล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุม
แนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติงในประเด็นใดก็
ให้แจ้งที่ประชุม  เพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2564  

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและ
ผู้สนใจการศึกษา ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

  3.1.1 ความคืบหน้าการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และ
อาคาร 2 

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย
ให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับ          
ความคืบหน้าการขออาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และ อาคาร 2 ที่ต้องรื้อถอน เนื่องจากใช้งานมานานกว่า 
30 ปี มีความคืบหน้าดังนี้ 
 ขณะนี้โรงเรียนได้จัดส่งเอกสารหลักฐานในการขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกำลังอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการกรรมาธิการ 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  3.1.2 ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 39          
(ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเดิม)  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย
ให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับ          
ความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 39 (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเดิม) มีความคืบหน้า
ดังนี้ 
 ขณะนี้โรงเรียนได้จัดส่งเอกสารหลักฐานในการขอใช้พื้นที่ไปยังกองทัพภาคท่ี 3 และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการเพ่ือได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองทัพบก เพ่ือรับการพิจารณาต่อไป  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

3.1.3 ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง              
ไดม้อบหมายให้นายมนูญ  บุบผาพ่วง  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจ่านกร้อง   
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้ 
   1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนมารายงานตัว    จำนวน  332  คน  
ประกาศรับสมัคร 480 คน ยังขาดอีก จำนวน  148 คน 

   2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนมารายงานตัว    จำนวน  265  คน 

ประกาศรับสมัคร 280 คน ยังขาดอีก จำนวน  15 คน 

นอกจากนี้ นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ให้ข้อมูล 
เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ยังกำหนดให้โรงเรียน รับนักเรียนต่อห้อง ได้ไม่เกิน 40 คน ขยายได้ ไม่เกิน 2 คน รวมไม่เกิน           
42 คนต่อห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนยังสามารถรับนักเรียนเพ่ิมเติมได้อีกตามจำนวนที่กล่าวข้างต้น 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

3.1.4 ความคืบหน้าการจัดหาเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนจ่านกร้อง 

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง     
ไดม้อบหมายให้นายผาติ  หอกิตติกุล  รองประธานคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่ประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 
เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดหาเงินเพ่ือจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนจ่านกร้อง สรุปได้ดังนี้ 

 กระผมในนามตัวแทนชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง            
ได้เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
โดยมีการวางมัดจำ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลากำหนดชำระค่าที่ดิน
ทั้งหมดในเวลา  1 ปี  โดยเมื่อมีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะมีการจ่ายค่าโอนและค่าภาษีที่ดิน คนละครึ่ง รวมทั้ง         
ได้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนศิษย์เก่า ครูเก่า ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือจัดซื้อ
ที่ดิน ให้โรงเรียนจ่านกร้อง ซึ่งขณะนี้มียอดเงินบริจาคแล้วเป็นเงินจำนวน 170,044 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
สี่สิบสี่บาทถ้วน) และยังคงต้องมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคจัดซื้อ
ที่ดินต่อไป 

ในการนี้ นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ  ได้ชี้แจง 
เพ่ิมเติมว่า โรงเรียนจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคไปยังหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง         
กับโรงเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย 

นอกจากนี้ นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจ 
การศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเองได้เป็นบุคคลแรกท่ีบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อ
ที่ดินให้โรงเรียน  รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพ่ือจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียน        
จ่านกร้องไปยังศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้อง จนได้รับเงินสนับสนุนมาเป็นจำนวนเงิน 33,000 บาท  
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่                   
29 กันยายน  2564 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

 4.1 ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565   
- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย

ให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้           

 ๑.  นายเมธี  ศรีรันต ์        ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายมนูญ  บุบผาพ่วง        รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสุกรี  จามพัฒน์         ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
 ๔.  นายเกียรติศักดิ์  ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
 ๕.  นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
 ๖.  นายจักรวาล  ภู่อ่ำ   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
 ๗.  นางนพวรรณ  ชูนาคา   ผู้แทนครู    กรรมการ 
 ๘.  นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง  ผู้แทนครู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวไอรดา  คำสวรรค์  ผู้แทนกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอาทิตยา  บทมาตย์   ผู้แทนกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 ๑๑.  นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน ปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือ 
  2. ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและ
สถานศึกษา 
  3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา 
  4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินเพ่ือพัฒนาแนวทางดำเนินงาน 
 ประกาศ ณ วันที่  15  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.2 ประกาศชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 
(เพิ่มเติม)  
  - นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย
ให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับ
ประกาศชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง แต่งตั้งปรึกษากิตติมศักด์ิ  
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ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง (เพ่ิมเติม)  
สรุปได้ดังนี้           
 ๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น เสนอแนะและแก้ไข
ปัญหา อันอาจจะเกิดกับชมรมฯ ให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย 

 ๑.๑  พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์      ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    
  ๑.๒  นายวันชัย   เรืองจันทร์      กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์           

 ๑.๓  นายสมพร   สำราญ      กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์              
 ๒.  คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น เสนอแนะและแก้ไขปัญหา                
อันอาจจะเกิดกับชมรมฯ ให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 
  2.1  นายเสน่ห์  เทศนา       ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
  2.2  นางประนอม   คันศร      กรรมการที่ปรึกษา   

 2.3  นางจินตนา   ชมเชียงคำ      กรรมการที่ปรึกษา                   
  2.4  นางสมลักษณ์  พรหมมีเนตร     กรรมการที่ปรึกษา 
  2.5  นายวันชัย  ปิ่นเกตุ            กรรมการที่ปรึกษา 

๓.  คณะกรรมการบริหารงานชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง มีหน้าที่

บริหารจัดการชมรมฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุม  จำนวน 4 ราย 

ประกอบด้วย 
 3.1  นายอภิชาติ  โคกทอง     รองประธานกรรมการ              

3.2  นายประสิทธิ์  บัญญัติ    กรรมการ   
 3.3  นางอัจฉรา  คงมา     ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์            
 3.4  นางวิรุณยุพา  แตงอ่ำ    ผู้ช่วยเลขานุการ      

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  4.3 รายงานการใช้จ่ายเงินชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา โรงเรียน 
จ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564 
 - นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย
ให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ และนางสุมาลี  พรหมมณี  ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับรายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน ชมรมครู-
ผู้ปกครองและผู้ในใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง สรุปได้ดังนี้  
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้รับเงินบำรุงชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 871 คน คนละ 500 บาท             
เป็นเงินจำนวน 435,500 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติเงิน จำนวน 348,400 บาท 
(สามแสนสี ่หมื ่นแปดพันสี ่ร ้อยบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจ่ านกร้อง                          
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ในปีการศึกษา 2564 นั้น โรงเรียนได้ใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรจากชมรมครู-ผู ้ปกครอง และผู้สนใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมวาระท่ี 4 ข้อ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง 
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565) สรุปยอดคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 17,221.00 บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ให้นายมนูญ  บุบผาพ่วง  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นผู้นำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565   ดังนี้ 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นค่า 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น เพ่ือจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียน
ครบทุกคน โดยไดจ้ัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา แยกตามระดับชั้นดังนี้ 

1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      ๘๐๘ บาท/คน/ปี 
2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      ๙๒๑ บาท/คน/ปี 
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      ๙๙๖ บาท/คน/ปี 
4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ๑,๓๘๔ บาท/คน/ปี 
5) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ๑,๓๒๖ บาท/คน/ปี 
6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ๑,๑๖๔ บาท/คน/ปี 

โดยโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ประมาณการการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือจำแนกตามรายหัว 
สรุปได้ดังนี้ 
 

ประมาณการงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้น ราคา/คน/ปี จำนวน(คน) ประมาณการงบประมาณ 

ม.1 808 540 436,320 
ม.2 921 526 484,446 
ม.3 996 472 470,112 
ม.4 1,384 316 437,344 
ม.5 1,326 315 417,690 
ม.6 1,164 292 339,888 

รวมทั้งสิ้น 2,461 2,585,800 
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 สำหรับมีวิธีดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ในระดับชั้นที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ให้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  การคัดเลือกให้พิจารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือกจาก
หนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา  มีเนื้อหาสาระยากง่าย
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยปกติให้เลือกจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖5 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒551 http://academic.obec.go.th/textbook/web หรือ เว็บไซต์ของ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th   
 ซึ่งโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้มีประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน  
ตามคำสั่ง 55/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่  
9 มีนาคม 2565 โดยผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นไปตามแนวทางท่ีระเบียบ            
ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ข้างต้น  โดยมีวิธีดำเนินการและผลการพิจารณาหนังสือเรียนที่จะนำเสนอ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายดังนี้ 

1) โรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือในรายวิชาที่สอน ให้ตรงตามหลักสูตรที่ 
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  และมีเนื้อหาสาระตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)               
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยให้เลือกจากทุกสำนักพิมพ์ทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒551 http://academic.obec.go.th/textbook/web หรือ เว็บไซต์ของ             
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th  โดยให้พิจารณาเลือกหนังสือเรียน          
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา โดยได้ดำเนินการภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งรายชื่อหนังสือพร้อม 
รายละเอียดในแบบฟอร์มสำรวจนำส่งกลุ่มบริหารวิชาการ  ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565   

3) คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ รวบรวมข้อมูลรายชื่อหนังสือ และสรุปยอดงบประมาณ 
ในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้ 
  3.1)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงินจำนวน   601,196 บาท 
  3.2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นเงินจำนวน   681,916 บาท 
  3.3)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเงินจำนวน   669,346 บาท 
  3.4)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเงินจำนวน   432,797 บาท 
  3.5)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเงินจำนวน   234,528 บาท 
  3.6)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงินจำนวน   249,170 บาท 
  รวมยอดงบประมาณการสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน       2,868,953 บาท 

      โดยสามารถจำแนกยอดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
ดังนี้ 
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4.1)  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เป็นเงินจำนวน   325,179 บาท 
4.2)  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เป็นเงินจำนวน   432,263 บาท 
4.3)  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงินจำนวน   600,271 บาท 
4.4)  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เป็นเงินจำนวน   569,827 บาท 
4.5)  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ เป็นเงินจำนวน   207,109 บาท 
4.6)  กลุ่มสาระฯ การงานฯ เป็นเงินจำนวน   140,928 บาท 
4.7)  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  เป็นเงินจำนวน   280,508 บาท 
4.8)  กลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ เป็นเงินจำนวน   312,868 บาท 

  รวมยอดงบประมาณการสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน       2,868,953 บาท 
 

 โดยเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณจากการประมาณและงบประมาณจากการสั่งซื้อหนังสือแล้ว พบว่า 
ต่างกันอยู่ เป็นเงินจำนวน 274,881 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดังตารางนี้ 
 

ประมาณการงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนและยอดการสั่งซ้ือจริง ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้น ราคา/คน/ปี จำนวน(คน) ประมาณการงบประมาณ ยอดการสั่งซื้อจริง 

ม.1 808 540 436,320 601,196 
ม.2 921 526 484,446 681,916 
ม.3 996 472 470,112 669,346 
ม.4 1,384 316 437,344 432,797 
ม.5 1,326 315 417,690 234,528 
ม.6 1,164 292 339,888 249,170 

รวมทั้งสิ้น 2,461 2,585,800 2,868,953 
ส่วนต่างยอดประมาณการ-ยอดจริง 274,881 

 

 ซึ่งจากตัวเลขงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือที่สรุปจากความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียน         
การสอนที่ได้รับการพิจารณามาตามลำดับขั้นนั้น เป็นจำนวนเงินงบประมาณสูงกว่าจำนวนตัวเลขงบประมาณ
ที่จะได้รับการจัดสรรตามตัวเลขการประมาณการ  แต่เนื่องจากยอดการสั่งซื้อมีส่วนลดจากร้านค้า เป็นจำนวน
เงิน 274,881.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) จึงทำให้ตัวเลขงบประมาณใน
การจัดซื้อหนังสือคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 2,594,072.00 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสอง
บาทถ้วน) ดังตาราง 
 

ประมาณการงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนและยอดการสั่งซ้ือจริง ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้น ราคา/คน/ปี จำนวน(คน) ประมาณการงบประมาณ ยอดการสั่งซื้อจริง 

ม.1 808 540 436,320 601,196 
ม.2 921 526 484,446 681,916 
ม.3 996 472 470,112 669,346 
ม.4 1,384 316 437,344 432,797 
ม.5 1,326 315 417,690 234,528 
ม.6 1,164 292 339,888 249,170 
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รวมทั้งสิ้น 2,461 2,585,800 2,868,953 
ส่วนต่างยอดประมาณการ-ยอดจริง 274,881.00 

ส่วนลดราคา 274,881.00 
คงเหลือรอต่อรองราคา 8,272.00 

คงเหลืองบประมาณสั่งซื้อหนังสือจริง 2,585,800.00 
 

-  นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้กล่าวว่า 
จากข้อมูลข้างต้น  โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ดำเนินการในการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 
ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อีกท้ังยังดำเนินการด้วยวิธีการที่เหมาะสมและยังมีโอกาสในการ
ต่อรองราคากับผู้ขายหนังสือ  ซึ่งเป็นไปได้มากว่า จะสามารถจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจัดซื้อ
หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565  พร้อมกันนี้ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย          
ในประเด็นใดหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ไม่มีผู้ใด 
มีข้อสงสัยใด ๆ เพ่ิมเติม จึงได้ให้คณะกรรมการฯ ยกมือเพ่ือแสดงการให้ความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือก
หนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2565  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนตามที่
โรงเรียนนำเสนอ โดยให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2565  ให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

 5.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง พุทธศักราช 2565-2567 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ให้นายมนูญ  บุบผาพ่วง  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นผู้นำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ปี พุทธศักราช 2565-2567 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา สรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง พุทธศักราช 2565-
2567 เรียบร้อยแล้ว  โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง                
พ.ศ. 2565 จึงขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณารายละเอียดในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง พุทธศักราช 2565-2567  ตามเอกสารประกอบการประชุม หากมีข้อแก้ไข
โรงเรียนจะได้นำไปปรับแก้  หรือหากได้รับความเห็นชอบ โรงเรียนจะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และเผยแพร่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมได้ซักถามและพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  พุทธศักราช 
2565-2567 พอสมควรแล้วจึงลงมติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง พุทธศักราช 
2565-2567   
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 5.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ให้นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นผู้นำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
 ตามท่ีคณะฝ่ายบริหารโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการของโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูมิวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 นั้น พบว่า ใช้การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ 
 E-SCHOOL MASTER ทั่วทั้งโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลอำนวยความสะดวกต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเช็คชื่อนักเรียน การเก็บข้อมูลนักเรียน การบริหารจัดการข้อมูลในการเข้าออกสถานศึกษาของนักเรียน 
รวมทั้งความประพฤติ ผลการเรียน และอ่ืน ๆ  
 ซึ่งที่ประชุมได้ให้แนวคิดกับโรงเรียนว่า หากสามารถจัดหาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี           
ที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมของโรงเรียนได้จะเป็นการพัฒนาระบบริหารจัดการของโรงเรียนได้ดียิ่งข้ึน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน 
ตามท่ีโรงเรียนนำเสนอ และให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุและระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด 

 5.4 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ระบบ MOE Safety Center  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ให้นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นผู้นำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ระบบ MOE Safety Center สรุปได้ดังนี้ 
 ระบบ MOE-Safety-Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital 
Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ 
MOE  Safety  Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้
ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความ
รุนแรงของมนุษย์(Violence)  2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ(Accident)  3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 
(Right)  4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) สามารถร้องทุกข์
ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ         
ใน 4 ช่องทางได้แก่ 1) www.MOESAFEtycenter.com ระบบ Web App Responsive 2) Mobile App. : 
MoeSafetyCenter  3) Line@ : MoeSafetyCenter 4) โทร : 02 126 6565 เมื่อระบบ ได้รับข้อมูลผ่าน 
4 ช่องทางนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบซึ่งเรียกว่า SC : Safety Center ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ         
จะรับข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพ่ือสร้างความปลอดภัย         
สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถลดขั้นตอน         
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ลดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และให้การคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับ        
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการ 3 ปของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” อย่างแท้จริง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ระบบ MOE Safety Center                   
โดยให้โรงเรียนดำเนินการตามกระบวนการของโครงการอย่างครบถ้วน  

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่อง อ่ืน ๆ 

6.1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลัง
การผลิต 400 กิโลวัตต์  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ให้ตัวแทนบริษัท ธีออส คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า             
จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 400 กิโลวัตต์ สรุปได้ดังนี้ 
   1) โครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพ้ืนดิน ขนาด 400 กิโลวัตต์                 
มีระยะเวลาในการคำเนินงานคิดตั้งระบบ 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น           
อ.1 พด.2 รง.4 หรืออ่ืน ๆ) และมีระยะเวลาการเรียกรับค่าตอบแทนโดยคิดค่าใช้จ่ายจากค่าพลังงานที่ใช้จริง
จากระบบ ในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าที่ซื้อจากทางการไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 20 ต่อหน่วย ซึ่งสัญญา 
จะมีระยะเวลา 15 ปี  
   2) บุคลากรโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาค 400 
กิโลวัตต์ บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวด้านพลังงานทดแทน วิศวกร นักออกแบบ 
ชา่งเทคนิค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก บริษัท ธีออส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
   3) โรงเรียนจะได้รับการติดตั้งระบบแสดงผลและเก็บข้อมูลสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า        
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล โครงการต่อไป 
   5) โรงเรียนสามารถนำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนจ่านกร้อง ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility หรือ CSR) 
   6) โรงเรียนใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน 
 ซึ่งที่ประชุมได้สอบถามตัวแทนบริษัท ธีออส คอร์เปอเรชั่น จำกัด เกี่ยวกับรายชื่อโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตัวแทนบริษัท ได้แจ้งว่า
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพฯ สำหรับหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ 
 โดยในการนี้ นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง 
ไดเ้รียนเชิญพลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
การศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งพลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ได้ให้ข้อมูลในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ว่า การติดตั้ง
ใช้งบประมาณพอสมควร สำหรับการใช้งานในเวลากลางวันสามารถใช้เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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ได้ดี  สำหรับโรงเรียนอยากให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ได้
ข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจ 
 นอกจากนี้ นายอภิชาติ  โคกทอง  รองประธานกรรมการชมรมครูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาค่าตอบแทนจากค่าพลังงานที่ใช้จริงจากระบบ 
ในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าที่ซื้อจากทางการไฟฟ้าในอัตราเพียงร้อยละ 20 โรงเรียนควรหาข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือศึกษาให้รอบคอบประกอบการตัดสินใจ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากแสงอาทิตย์บนพ้ืนดินอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ 

ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธญัธน) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายเมธี  ศรีรันต์)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 3/2565 
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์  โรงเรียนจ่านกร้อง 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
 1. นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการ   

2. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

4. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
5. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 6. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางนพวรรณ  ชูนาคา   ผู้แทนครู  

 9. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    
 10. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 11. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า  
 12. นายเมธี  ศรีรันต ์   กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พระใบฏีกาสุทศ  ปฏิภาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดกิจนิมนต์) 
2. นายอัควัตร์  น้อยวงค์   ผู้แทนองค์กรศาสนา   (ติดภารกิจ)   
3. นางสุวิมล  ปราบศรีภูม ิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ติดภารกิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนูญ  บุบผาพ่วง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 

 3. นางสุปัญญา  มงคล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 5. นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 6. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 7. นางนรี  สุทธายศ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ 
 8. นางพรทิพย์  แสงแก้ว   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 9. นางสุมาลี  พรหมมณี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
 10. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 11. นางวิรุณยุภา  แตงอ่ำ  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ  
 12. นางสาวชลดา  คงบาง  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ  

13. นางสาวเนตรชนก  วชิัยโน  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 10.15 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
   

1.5 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ที่มาร่วมประชุม  
ในครั้งนี ้

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้กล่าว 
เปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาร่วมการประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  ครั้งที่ 
3/2564 และขอขอบคุณทุกท่านทีส่ละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และได้แจ้งเรื่อง 
ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019)  
- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้องได้กล่าวต่อ 

ที่ประชุมเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ว่า
สถานการณ์มีความผันผวนไปตามวิวัฒนาการของเชื้อโรค ซึ่งโรงเรียนจ่านกร้อง มีมาตรการการป้องกัน          
อย่างครบถ้วนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้           
ของยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ ดังนั้น ให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดูแลป้องกันตนเอง           
ตามมาตรการป้องกันของ ศบค. อย่างเคร่งครัดเสมอ   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565           
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
การประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติงใน
ประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 5.1 การขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

- นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้นำเสนอ 
ข้อมูลการขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 ราย 
ดังนี้ 
 นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอย้ายไปโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการบริหาร โดยมีโรงเรียนที่มี
ความประสงค์ขอย้ายไป จำนวน  3 ลำดับ ดังนี้  

1) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   
2) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการพิจารณาการย้ายของนายสุรเชษฐ์  
แสงอาทิตย์  ให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าตัว   

 ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่อง อ่ืน ๆ 

ปิดประชุม เวลา 11.19 น. 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธญัธน) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายเมธี  ศรีรันต์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 4/2565 
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เปน็ต้นไป 

ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์  โรงเรียนจ่านกร้อง 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     

3. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

6. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    
 7. นางนพวรรณ  ชูนาคา   ผู้แทนครู  
 8. พระใบฏีกาสุทศ  ปฏิภาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา 

9. นายอัควัตร์  น้อยวงค์   ผู้แทนองค์กรศาสนา  
 10. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 11. นายเมธี  ศรีรันต ์   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการ  (ถึงแก่กรรม) 

2. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)  
3. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า (ติดภารกิจ)           
4. นางสุวิมล  ปราบศรีภูม ิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตดิภารกิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายมนูญ  บบผาพ่วง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  

2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 3. นางสุปัญญา  มงคล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 5. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล  
 6. นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 7. นางพรทิพย์  แสงแก้ว   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 8. นางสุมาลี  พรหมมณี   หัวหน้าสำนักอำนวยการ 
 9. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 10. นางสาวเนตรชนก  วชิัยโน  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ  

เริ่มประชุม เวลา 10.19 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - เนื่องจากนายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง   
ถึงแก่กรรม ที่ประชุมจึงมีมติให้ นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน    
ที่ประชุมในครั้งนี้  โดยนายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  ได้กล่าวเปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว  จึงขอเปิดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 4/2565 พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ ทุกท่าน          
ทีส่ละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน และได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของนายวัฒนา  ภาวะ
ไพบูลย์ ที่ถึงแก่กรรมจากโรคมะเร็ง  ซึ่งนับเป็นการสูญเสียผู้มีคุณูปการต่อวงการการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง           
โดยในการนี้ได้เชิญชวนให้สมาชิกท่ีประชุมได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไป
ของนายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง   

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565           
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  

- นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้  ได้ใหค้ 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  
หรือท้วงติงในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565           
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (การประชุมออนไลน์เรื่องเร่งด่วน)  

- นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้  ได้ให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  
หรือท้วงติงในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  

       3.1.1 ความคืบหน้าการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2 
                     - นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้   
ไดม้อบหมายให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับความคืบหน้าการขออาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และ อาคาร 2 ที่ต้องรื้อถอน เนื่องจากใช้งานมา
นานกว่า 30 ปี มีความคืบหน้าดังนี้ 
  ขณะนี้โรงเรียนได้จัดส่งเอกสารหลักฐานในการขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกำลังอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการกรรมาธิการ 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณพอดี ซึ่งจะ
ได้ติดตามความคืบหน้าแจ้งต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

      3.1.2 ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 39          
(ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเดิม)  

- นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้           
ไดม้อบหมายให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับความคืบหน้าการขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกท่ี 39 (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเดิม) มีความ
คืบหน้าดังนี้ 
  ขณะนี้โรงเรียนได้จัดส่งเอกสารหลักฐานในการขอใช้พื้นที่ไปยังกองทัพภาคท่ี 3 และอยู่
ระหว่างดำเนินการเพ่ือได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองทัพบก เพ่ือรับการพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

     3.1.3 ความคืบหน้าการจัดหาเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนจ่านกร้อง 
- นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้           

ไดม้อบหมายให้นายชวลิต  นักระนาด รองประธานคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจ่านกร้อง  เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการจัดหาเงินเพ่ือจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียน         
จ่านกร้อง สรุปได้ดังนี้ 
  ขณะนี้ ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้ขายให้กับนายผาติ หอกิตติกุล รองประธานชมรมครู-
ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดย
ได้รับการสนับสนุนเงินจากศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 694,217.99 บาท  และได้รับ
การสนับสนุนเงินจากชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง จำนวน 150,000 บาท              
โดยแบ่งเป็นเงินสมทบทุนการจัดซื้อท่ีดินจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และให้เป็นเงินยืม 
(เพ่ือการโอน) จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งแม้จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว แต่ยังมีเงินยืมอีก
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จำนวน 50,000 บาท และยังต้องมีเงินในการดำเนินการเพ่ือการใช้ประโยชน์จากที่ดินอีก ซึ่งจำเป็นต้อง มีการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคจัดซื้อที่ดินต่อไป 

ในการนี้ นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ  ได้ชี้แจง 
เพ่ิมเติมว่า โรงเรียนจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคไปยังหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนในทุกภาคส่วนเพิ่มเติมอีกด้วย  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 4.1 การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565  

- นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้           
ได้มอบหมายให้นายมนูญ  บุบผาพ่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ  
การใหทุ้นการศึกษาประเภทเรียนดี  ประจำปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้   

ตามที่โรงเรียนได้มีการคัดสรรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นประจำ
ทุกปี  โดยเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากชมรมครู -ผู ้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง  นั้น                 
ในปีการศึกษา 2564 นี้ งานแนะแนว  โรงเรียนจ่านกร้อง ได้พิจารณามอบเงินทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 
ให้กับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมเป็นนักเรียนทั้งหมด  34 คน  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77,500 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
- มีนักเรียนได้รับทุนประเภทเรียนดี  จำนวน   15  คน   
- ได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท  
- รวมเป็นเงินทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30,000  บาท  

2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
- มีนักเรียนได้รับทุนประเภทเรียนดี  จำนวน   19  คน   
- ได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา คนละ 2,500 บาท  
- รวมเป็นเงินทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 47,500  บาท   

 โดยได้มอบทุนดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77,500 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ให้กับนักเรียนในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ                     
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

- นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้           
ได้มอบหมายให้นายมนูญ  บุบผาพ่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ  
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาะการเรียนรู้ต่าง ๆ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้   



40 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
2565 เช่น การเทศน์มหาชาติ เนื ่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยกลุ ่มสาระการเรียนรู้                   
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และยังคง
มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื ่องตามที่กำหนดไว้                      
ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 4.3 การจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2565   

- นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้           
ได้มอบหมายให้นายมนูญ  บุบผาพ่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ  
การจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2565 เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติดให้โทษ และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยมีการจัดกิจกรรมการซ้อมกองเชียร์  การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ในหลายๆ ประเภทกีฬา 
ได้แก่ ระหว่างวันที ่ 16 มิถุนายน-19 สิงหาคม 2565 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระหว่างวันที่                     
25-26 สิงหาคม 2565   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา  หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน  พร้อมด้วยทีมงาน  เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในกรอบการจัดสรรงบประมาณ
ไปในการประชุมครั้งที่ 1/2565 ซึ่งโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
เสร็จสมบูรณ์แล้ว สรุปได้ดังนี้ 

     5.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 

    - นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นางมยุรี  ถิ่นน้ำใส  เจ้าหน้าที่งานงบประมาณและแผนงาน  เป็นผู้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 

1) การสรุปโครงการ/กิจกรรมโครงการ จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี 2564 มีจำนวน 50 โครงการดังนี้ 

1.1) กลุ่มงานบริหารวิชาการ  มี 27 โครงการ      คิดเป็นร้อยละ 54 
1.2) กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล มี 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 
1.3) กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนฯ  มี 7 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 14 
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1.4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป มี 7 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 14 
1.5) สำนักอำนวยการ มี 4 โครงการ     คิดเป็นร้อยละ   8 

    2)  การสรุปยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จำแนกตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ได้ดังนี้ 

2.1) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   ใช้งบประมาณ       66,440  บาท 
  2.2) กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ      ใช้งบประมาณ       49,394  บาท 
 2.3) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ          ใช้งบประมาณ       48,330  บาท 
 2.4) กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ      ใช้งบประมาณ       67,895  บาท 
 2.5) กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ      ใช้งบประมาณ         8,024  บาท 
 2.6) กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ     ใช้งบประมาณ     136,140  บาท 
         2.7) กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์      ใช้งบประมาณ       21,126  บาท 

      2.8) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      ใช้งบประมาณ       59,793  บาท 
             รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น      457,142 บาท 

   3) ทุกโครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการและมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

   4) ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้นำเสนอ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปอีกด้วย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2.2 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน  เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด               
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้ 

  1) การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 มีสัดส่วน ดังนี้ 
       1.1) ด้านวิชาการ ร้อยละ 60    จำนวน    5,156,520 บาท 

       1.2) ด้านบริหารทั่วไป ร้อยละ 30    จำนวน    2,578,260 บาท 

       1.3) งบสำรองจ่าย ร้อยละ 10    จำนวน       859,420 บาท 
     รวมงบประมาณทั้งสิ้น    จำนวน    8,594,200 บาท 

    2) การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน    2,155,920 บาท 
    3) การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา   จำนวน   12,539,640 บาท 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้กรอบงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา 2565 ตามท่ีโรงเรียนได้นำเสนอ  
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 5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)                     
ปีการศึกษา 2564 

 - เพ่ือให้โรงเรียนสามารถนำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ไปใช้ในการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายมนูญ  บุบผาพ่วง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำเสนอข้อมูลการรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณารายละเอียดใน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564  ตามเอกสารประกอบการประชุม        
หากมีข้อแก้ไขโรงเรียนจะได้นำไปปรับแก้  หรือหากได้รับความเห็นชอบ โรงเรียนจะได้นำไปเผยแพร่             
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2564 

 5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การจ้างอัตราจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ                  
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ  ได้มอบหมายให้  
นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจ้างอัตราจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณโรงเรียนจ่านกร้อง  ในปีงบประมาณ 2566  สรุปได้ดังนี้ 
 โรงเรียนจ่านกร้องมีความจำเป็นต้องจ้างอัตราจ้างชั่วคราว  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่   

1) อัตราจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  18 อัตรา  ประกอบด้วย 
 1.1)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา (อัตราเดิม)  เนื่องจากมีครูวิชาเอก 

ภาษาอังกฤษที่เกษียณในปีก่อน ๆ และปีปัจจุบันและยังไม่ได้อัตราทดแทนจนเพียงพอ ประกอบกับการเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่จำเป็นต้องมีครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  เพ่ือฝึกทักษะการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันอีกด้วย 

1.2)  วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม)  เนื่องจาก โรงเรียนจ่านกร้อง 
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2  เนื่องจาก 
ในปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนวิชาภาษาจีนทุกระดับชั้น  มีข้าราชการครูตาม จ. ๑๘  
จำนวน 2 คน รับผิดชอบสอนภาษาจีน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์  จึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูสอนวิชาดังกล่าว 

1.3)  วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา (อัตราเดิม 2 คน อัตราใหม่ 1 คน)  
เนื่องจากมีครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2565 ทำให้ขาดแคลนครูวิชาเอก
คณิตศาสตร์  ตามกรอบอัตรากำลังการสอนในรายวิชานี้ 

 1.4)  วิชาเอกดนตรีสากล  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม)  ตามเหตุผลความจำเป็นใน 



43 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลสู่ความเป็นเลิศ 
1.5)  ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจาก           

ขาดแคลนครูสอนวิชาศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์) ในรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งโรงเรียนได้เปิดห้อง
แผนการเรียนศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ ห้องเรียน จึงมีความเป็นต้องจ้างครูสอนวิชา
ดังกล่าว 
     1.6  วชิาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจากในปีการศึกษา 
๒๕๖5 การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนภาษาไทย-สังคม
ศึกษา จำนวน ๓ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๑๘ คาบ/สัปดาห์ มีครูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพียง  
๔ คน จึงมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมมากขึ้น และในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มีครูเกษียณอายุ
ราชการ จำนวน ๒ คน  ได้แก่ นางชนากานต์  สกุลหงส์  และนางกมลพรรณ  สนศิริ  ดังนั้น เพ่ือรองรับ           
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูสอนวิชาดังกล่าว  
     1.7)  วิชาเอกแนะแนว  จำนวน ๒ อัตรา (อัตราเดิม ๑ และอัตราใหม่ ๑) เนื่องจาก          
ขาดแคลนครูสอนวิชาแนะแนว  ในปีการศึกษา 2565 มีครูเกษียณอายุราชการ 1 คน ได้แก่ นางนรี สุทธายศ 
และลาออกจากราชการ ๑ คน ได้แก่ นายเสรี  วุฒิศรีเสถียรกุล จึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูสอนวิชาดังกล่าว 

     1.8)  ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๒ อัตรา (อัตราเดิม 1 อัตราใหม่ ๑) 
เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา ทั้งนี้เมื่อปีการศึกษา 2563 มีครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา
เกษียณอายุ จำนวน 2 คน ไม่มีครูย้ายหรือบรรจุมาใหม่  และในเดือนตุลาคม 2565 มีครูเกษียณอายุราชการ          
1 คน ได้แก่ นายออมทรัพย์  มูลหงษ์ จึงมคีวามจำเป็นต้องจ้างครูสอนวิชาดังกล่าว   
     1.9  ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา (อัตราใหม่) เนื่องจาก
ขาดแคลนครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2565 จะมีครูเกษียณอายุราชการจำนวน 2 คน ได้แก่          
นางมุกดา  เอ่ียมยัง  และนางศิริญาณี  ดาวดิษฐ์  จึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูสอนวิชาดังกล่าว   
     1.10 ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา (อัตรา
เดิม) เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรดูแลและบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบ ICT ในโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนทุกประเภท 
     1.11 ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกบรรณรักษ์ จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเดิม) เนื่องจาก 

       (๑) ไม่มเีจ้าหน้าที่ท่ีมวีุฒิทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ซึ่งการจัดหมวดหมู่
หนังสือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การให้บริการต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรณารักษ์และ
สารสนเทศมาจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ 

      (๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการให้บริการยุคข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านไอที เพ่ือรองรับการ
แชร์ข้อมูลของ e-library ระว่างสถาบัน 

      (๓) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเริ่มให้การสนับสนุน  
The 1 Book จึงจำเป็นต้องจ้างบุคลากรด้านสารสนเทศเพ่ิม 

      (๔)  ครูบรรณารักษร์ับผิดชอบสอน จำนวน ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่สามารถ
ให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด   
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  2) อัตราจ้างช่ัวคราว ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน  25 อัตรา ประกอบด้วย 
   2.1)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม)  เพ่ือช่วยงาน
การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2.2)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม)  เพ่ือช่วย 
ด้านการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน 
   2.3)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม)   
เพ่ือช่วยดำเนินการด้านการติดต่อประสานงาน  และเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุและสินทรัพย์ 

2.4  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม)   
เพ่ือช่วยงานการติดต่อประสานงานประจำสำนักงานบริหารทั่วไป 

2.5  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม) เพ่ือช่วย 
ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
   2.6)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม)  เพ่ือดำเนินการ
เกี่ยวกับเอกสาร สิ่งพิมพ์  ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน 

2.7)  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 3 อัตรา  (อัตราเดิม)  เพื่อให้มี 
พนักงานขับรถยนต์  สำหรับการเดินทางเพ่ือติดต่อราชการ  รวมทั้งการไปราชการของนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีความสะดวกและปลอดภัย  

2.8)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเดิม)   
เพ่ือช่วยดำเนินการด้านการติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
   2.9)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา   
(อัตราเดิมเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง)  เพ่ือช่วยดำเนินการด้านการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน 

2.10)  ตำแหน่งช่างปฏิบัติงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา  (อัตราเดิม)  เพื่อดูแล 
การซ่อมบำรุงด้านงานช่างทั่วไปของโรงเรียน 

2.11)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา   
(อัตราเดิม)  เพ่ือดูแล รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ  ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากร       
ในโรงเรียน 
   2.12)  ตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม)  เพ่ือดูแลด้าน 
งานอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้า การปรับปรุง การซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   2.13)  ตำแหน่งแม่บ้าน  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเดิม)  เนื่องจากลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งแม่บ้านของโรงเรียนเกษียณอายุราชการและไม่ได้รับจัดสรรอัตราทดแทน   
   2.14)  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  จำนวน 9 อัตรา  (อัตราเดิม)  เพื่อดูแล 
ทำความสะอาดอาคารสถานที่  บริเวณโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
  โดยสรุป โรงเรียนจ่านกร้องขอจ้างอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา  
แบ่งเป็นตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  18  อัตรา  ตำแหน่งฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน  จำนวน 25 อัตรา  
รวมจำนวนทั้งสิ้น  43 อัตรา   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้กรอบอัตราการจ้างอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณของสถานศึกษา ตามทีโ่รงเรียนนำเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่อง อ่ืน ๆ 

6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center  

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิพย์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำเสนอข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปได้
ดังนี้  
 ตามท่ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการ ระบบ 
MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ 
MOE Safety Center นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการมาถึงข้ันตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว และในรูปแบบ
ของคณะกรรมการมีในส่วนที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระบุชื่อและตำแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในคำสั่ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษา             
MOE Safety Center โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด 
ให้ชัดเจน 

2) เปลี่ยนคำว่า “คำสั่ง” เป็น “ประกาศ” เนื่องจากมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาด้วย 

  6.2 การคัดเลือกประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนประธานที่ถึงแก่
กรรม 

- นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมให้เสนอชื่อบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว แทนนายวัฒนา 
ภาวะไพบูลย์ ที่ถึงแก่กรรม 

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ได้เสนอชื่อ นายประสิทธิ์  บัญญัติ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นการชั่วคราว และ
ให้โรงเรียนดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ราย เมื่อได้คณะกรรมการ
ครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง และเสนอ
ชื่อไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพ่ือดำเนินการแต่งตั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายประสิทธิ์  บัญญัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นการชั่วคราว และให้สรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ราย  

ปิดประชุม เวลา 15.28 น. 
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ลงช่ือ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธญัธน) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายเมธี  ศรีรันต์)  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 5/2565 
วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั้น LINE  
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
2. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 3. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
4. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 5. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    

 7. นางนพวรรณ  ชูนาคา   ผู้แทนครู  
8. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า            

 9. นายเมธี  ศรีรันต์   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการ  (ถึงแก่กรรม) 
 2. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ติดภารกิจ)   

3. พระใบฏีกาสุทศ  ปฏิภาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ) 
4. นายอัควัตร์  น้อยวงค์   ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)  
5. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน  (ติดภารกิจ) 
6. นางสุวิมล  ปราบศรีภูม ิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ติดภารกิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายมนูญ  บบผาพ่วง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  

2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 3. นางสุปัญญา  มงคล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 5. นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 6. นางนรี  สุทธายศ   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน 
 7. นางสุมาลี  พรหมมณี   หัวหน้าสำนักอำนวยการ 
 8. นายสุทัศน์  มันตะสูตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ 
 9. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

เริ่มประชุม เวลา 13.38 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

- เนื่องจากนายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง   
ถึงแก่กรรม ที่ประชุมจึงมีมติให้นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
ในครั้งนี้  โดยนายประสิทธิ์ บัญญัติ  ได้กลา่วเปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 5/2565 พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วม
ประชุมในครั้งนี้  และเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน  จึงมีความจำเป็นต้องใช้การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE  

- นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่ง
ว่าง ซึ่งโรงเรียนได้เสนอชื่อ พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  และอยู่ระหว่างรอสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งมาให้โรงเรียน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 

- นายประสิทธิ์  บัญญัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้  ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้  

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ขอย้ายทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษามาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา          
ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา และให้โรงเรียนนำส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 การให้ความเห็นการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 
 5.1. รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่ยื่นคำร้องขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง  
มีจำนวน 4 ราย ดังนี้ 
       1) นายธน ู เมฆี            ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง 
เป็นลำดับที่ 2 
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      2) นายเสกสันต์  ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม       ขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง         
เป็นลำดับที่ 1 
      3) นางหัทยา  นุกอง       ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา    ขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง                   
เป็นลำดับที่ 1 
      4) นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง              
เป็นลำดับที่ 3 

5.2  รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไปโรงเรียนใด ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก  
มีจำนวน 9 ราย ประกอบด้วย 
       1)  นายนคเรศ  นิลวงศ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา 
       2)  นายธำรงค์  จั่นฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
       3)  นายอดุล  โตเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
       4)  นายรอบ  สุคำหล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมะคึก 
       5)  นายสรพงษ์  แสงสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรง   
       6)  นางนัฏชนก  แสงสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ 
       7)  นางสาวลักษณ์พร  เข้มข้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 
       8)  นายอรรถพงษ์  อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
       9)  นางสาวกานต์รวี  ศรีทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 
 5.3 รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่ขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง  
มีจำนวน 3 ราย ดังนี้ 
       1) นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง 
เป็นลำดับที่ 2 
       2) นางสาวอโนทัย สุดวงัยาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  ขอย้ายมาโรงเรียน          
จ่านกร้อง เป็นลำดับที่ 3 
       3) นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  ขอย้ายมา
โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นลำดับที่ 2 

5.4 รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ทีย่ื่นคำร้องขอย้ายไปโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษใด ๆ            
ในจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 
       1)  นางสาวอโนทัย  สุดวังยาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   
       2)  นางนงลักษณ์  พรหมหิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 

5.5 รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไปโรงเรียนใด ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก            
มีจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 
       1)  นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา   
       2)  นายพงษภัทร์  ยอดเพชร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 
       3)  นายนทีบดี  เมฆาทรัพย์อนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย 
       4)  นายนธิิ  สวนแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์  
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 - นายประสิทธิ์  บัญญัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้  ไดใ้ห้คณะกรรมการ
ร่วมกันเสนอแนะและพิจารณาการขอย้ายของผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น  โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารที่ขอย้าย  สรุปได้ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการขอลงมติให้กับผู้บริหารที่ยื่นคำร้องขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้องเท่านั้น  
  2) หลักในการพิจารณารับย้าย  ประกอบด้วย  ความมีอาวุโส  ประสบการณ์ในการบริหาร 

  3) คณะกรรมการขอเรียงลำดับการรับย้ายผู้บริหารเพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาท่ีระบุชื่อโรงเรียนจ่านกร้อง             
โดยสรุปการเรียงลำดับดังนี้ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ เรียงลำดับดังนี้ 
ลำดับที่ 1 นายธนู  เมฆี    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   

            ลำดับที่ 2 นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยา 
            ลำดับที่ 3 นางหัทยา  นกุอง        ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการ 
            ลำดับที่ 4 นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา      

2) ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  เรียงลำดับดังนี้ 
ลำดับที่ 1 นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา         
ลำดับที่ 2 นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา   

     ลำดับที่ 3 นางสาวอโนทยั สุดวังยาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่อง อ่ืน ๆ  

- ไม่มี 

ปิดประชุม เวลา 14.20 น. 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธญัธน) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายประสิทธ์ิ  บัญญัติ)  
 

 
 
 
 
 



51 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง 
ครั้งที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

  1. นายผาติ  หอกิตติกุล   รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
  2. นายชวลิต  นักระนาด   รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
  3. นายสมบัติ  ธวชัชัยนันท์  ปฏิคมและกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
   4. นางนิตยา  พานิชการ   กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ   
  5. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
  6. นางสาวอโณทัย  วัฒนกุลชัย  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
  7. นางพรทิพย์  ปัณราช   เหรัญญิกและกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
  8. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต ิ  ประชาสัมพันธ์และกรรมการชมรมฯ 
  9. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และกรรมการชมรมฯ 
  10. นายเกียรติศักดิ์  ชนะบูรณาศักดิ์ กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
  11. นายเมธี  ศรีรันต ์   เลขานุการ 
  12. นางสุมาลี  พรหมมณี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  13. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายศุภกุล  รัตนาคม   ประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ (ป่วย)  
  2. นายประภาส  กรกชมาศ    รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
  3. นายอวยชัย  เตชาชินรักษ ์  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
  4. นายไพบูลย์  วงศ์ไพบูลวัฒน  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
  5. นางสาวนวลนภา  แสงนาค  ผู้ช่วยเหรัญญิกและกรรมการชมรมฯ  
  6. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 
  7. นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
  2. นางสุปัญญา  มงคล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
  3. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
  4. นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  5. นางนรี  สุทธายศ   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ 
  6. นางสาวบรรณฑรวรรณ อรรควรพงศ์     รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
  7. นางสุมิตรา โพธิ์ปลัด   รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
  8. นางสมพิศ  ภู่เพ็ชร   รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
  6. นางวิรุณยุพา  แตงอ่ำ   เจ้าหน้าทีส่ำนักอำนวยการ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.55 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

1.6 ขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง          
ที่มาร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2565 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน       
จ่านกร้อง ได้รับมอบหมายจากสมาชิกท่ีประชุมให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม เนื่องจากนายศุภกุล  รัตนาคม 
ประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองป่วย ไม่สามารถมาประชุมได้ และนายผาติ  หอกิตติกุล รองประธาน
กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ ยังติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้   

ในการนี้ นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้                 
มีคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้องที่มาเข้าร่วมการประชุมเกินกว่า               
กึ่งหนึ่งแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง
และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั ้งนี ้  โดยพร้อมเพรียงกัน และมอบหมายให้                          
นายเมธี  ศรีรันต์ ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1.7 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ ได้เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจ่านกร้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (Covid-19)  ในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียน
จะยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนรูปแบบ Online 
ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 นี้   

   ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น สัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 จะเปิดทำการเรียน 
รูปแบบ Onsite สำหรับนักเรียน กลุ่ม B ซึ่งโรงเรียนจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

1.8 การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง ครบรอบ 61 ปี 

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ ได้เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม 
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง ครบรอบ 61 ปี          
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เพ่ือให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง               
ได้ระลึกถึงความสำคัญของการสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2504 ซึ่งในปีนี้ สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตรงกับวันสถาปนาพอดี  โดยมีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนจ่านกร้อง ได้แก่ 
พระศรีศักยมุนีศรีจ่านกร้อง พ่อปู่จ่านกร้อง ศาลตา-ยาย ท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ และจัดการเรียน          
การสอนตามปกติ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนแบบ Onsite ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 ในการนี้ นายชวลิต  นักระนาด รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าทีป่ระธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้พบประวัติท่านจ่านกร้อง-ท่าน          
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จ่าการบุญ และมีแนวความคิดที่จะได้นำมาจัดทำเป็นป้ายประวัติท่านจ่านกร้อง -ท่านจ่าการบุญ ไว้ที่อนุสาวรีย์ 
ท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจ่านกร้อง เพื่อให้นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถามคณะกรรมการว่า 
มีข้อแก้ไข หรือท้วงติงในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564  โดยไม่มีข้อแก้ไข              

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ไดม้อบหมายให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่           
26 ตุลาคม 2564 สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 การของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2  

-  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
เพ่ือของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยได้ปฏิบัติตามข้ันตอนไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และขณะนี้เอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องได้ส่งไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ซึ่งตามระเบียบใหม่ล่าสุดที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปนั้น มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก และเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานและองค์กรหลายแห่ง เช่น เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองทัพภาคที่ 3            
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร   

ในเบื้องต้น  โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการจัดสรรรูปแบบอาคารเรียนแบบพิเศษ 
6 ชั้น ประมาณการงบประมาณก่อสร้าง 56 ล้านบาท (จำนวน 25 ห้องเรียน)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 3.2 การขอใช้อาคาร 1 อาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอในการเรียนการสอน 
Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

-  โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04001/313 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง          
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ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบอาคารเรียน นั้น สรุปได้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
โดยสำนักอำนวยการ ได้เดินทางไปสำรวจอาคารเรียนดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 
ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ในระยะหนึ่งหรือจนกว่าโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียนหลังใหม่ทดแทน โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ทำบนัทึกชี้แจงสภาพโครงสร้างของอาคารเรียนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  3.3 การดำเนินการเพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกท่ี 39 (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เดิม)                 
 -  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสารพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง และ        
ยังไม่ได้รับการตอบรับให้ใช้พื้นที่ นั้น ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการอีกครั้ง โดยได้ส่งเอกสารและประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอให้พ้ืนที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 39 (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเดิม)          
อีกครั้ง  
  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ โรงเรียนได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
เรียบร้อยไปยังกองทัพบก โดยท้ายที่สุดแล้ว กองทัพบกเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนเข้าใช้
พ้ืนที่หรือไม่ ซึ่งต้องรอการพิจารณาต่อไป 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 โครงการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา           
โรงเรียนจ่านกร้อง โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก 

 -  โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการในการของบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก ในการก่อสร้าง         
โครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ในปีการศึกษา 2564 
เนื่องจากหมดระยะในโครงการเดิมที่จังหวัดได้เคยแจ้งการใช้งบประมาณไว้  แต่หากโอกาสหน้ามีช่องทางในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนจะนำเรื่องเสนอเข้าไปใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีพ้ืนที่ร่มในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 3.5 การงดใช้เครื่องปรับอากาศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

  -  เครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ใช้งานมานาน  บางเครื่องชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ นอกจากนี้   
ในการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้นั้น ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมบำรุง เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 
ผู้ปกครองบางส่วนขาดรายได้ จึงไม่สามารถจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษานี้ได้  ประกอบกับในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทำไห้ไม่สามารถใช้
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนได้ โรงเรียนจึงต้องคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ปกครอง เป็นเงินจำนวน 400 บาท
ตามท่ีได้ขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปก่อนหน้านี้แล้ว นั้น ทำให้โรงเรียนไม่มี
งบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีแนวคิดที่จะใช้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน  
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หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เป็นปกติแล้ว เนื่องจาก
โรงเรียนมีพ้ืนที่จำกัด  อีกทั้ง การมีห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนปรับอากาศนั้น ทำให้โรงเรียนเป็นที่นิยมในการ
เลือกเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนจ่านกร้อง ดังนั้น ในโอกาสต่อไป หากในสถานการณ์ปกติ โรงเรียนจึงจะให้ใช้
ห้องเรียนปรับอากาศอีกครั้ง  โดยโรงเรียนอาจต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดหาหรือซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศในภาพรวมให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีต่อไป 
  สำหรับในปีการศึกษา 2565 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19) ยังไมห่มดไป โรงเรียนยังจำเป็นต้องของดใช้ห้องเรียนปรับอากาศ หรือชะลอการใช้
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนไปก่อน เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -19) โดยขอพิจารณาการใช้เครื่องปรับอากาศตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมต่อไป 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

 4.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง                    
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)   

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ไดม้อบหมายให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
ทำหน้าที่เลขานุการ และนางสุมาลี  พรหมมณี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมเก่ียวกับรายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน ชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้ในใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง  
สรุปได้ดังนี้  
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้รับเงินบำรุงชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 871 คน คนละ 500 บาท             
เป็นเงินจำนวน 435,500 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโรงเรียนได้โอนเงินจ ำนวน
ดังกล่าวเข้าบัญชีชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติเงิน จำนวน 348,400 บาท 
(สามแสนสี ่หมื ่นแปดพันสี ่ร ้อยบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง                          
ในปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดในโครงการที่โรงเรียนนำเสนอ และในระหว่างปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนได้ใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรจากชมรมครู-ผู ้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง            
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมวาระที่ 4 ข้อ 4.1 
รายงานการรับ-จ่ายเงินชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565) สรุปยอดคงเหลืองบประมาณ เป็นจำนวนเงิน -21,392.00 บาท 
(ติดลบสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) สำหรับสาเหตุที่มียอดเงินคงเหลือติดลบนั้น เนื่องจาก 
ยังไม่ได้รับการคืนเงินในบางส่วนที่ได้สำรองจ่ายให้กับการจัดหาที่ตรวจ ATK จำนวนเงิน 14,093 บาท           
(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบสามบาทถ้วน) และการเดินสายอินเตอร์เน็ต จำนวน 18,000 (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) 

โดยในที่ประชุมได้ทบทวนผู้มีอำนาจลงนามในการเบิก-จ่ายเงินชมรมครู-ผู ้ปกครอง และผู้สนใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 
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1) นายศุภกุล  รัตนาคม 
2) นายผาติ  หอกิตติกุล 
3) นางสาวนวลนภา  แสงนาค 
4) นางพรทิพย์  ปัณณราช 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.2 การรับนักเรียน ปีการศกึษา 2565   

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ไดม้อบหมายให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
ทำหน้าที่เลขานุการ และนายมนูญ บุบผาพ่วง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนจ่านกร้อง  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้  
  การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่กำหนด
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ดังนั้น ทุกโรงเรียนจึงมีความเสมอภาคกันหมด  โดยขณะนี้ทางกลุ่มบริหาร
วิชาการ โดยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ประชุมกันแล้ว มีมติที่ประชุมจะรับ
นักเรียนในปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

     4.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 12 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  
40 คน และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมเป็น  
13 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนที่จะรับทั้งสิ้น 516 คน โดยมีแผนการเรียนดังนี้ 

11) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ      จำนวน     2 ห้องเรียน 
12) แผนการเรียนภาษาไทย    จำนวน     1 ห้องเรียน 
13) แผนการเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล  จำนวน     1 ห้องเรียน 
14) แผนการเรียนศิลปะ     จำนวน     1 ห้องเรียน 
15) แผนการเรียนพลศึกษา    จำนวน     1 ห้องเรียน 
16) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์    จำนวน     2 ห้องเรียน 
17) แผนการเรียนธุรกิจ-คหกรรม    จำนวน     1 ห้องเรียน 
18) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน     3 ห้องเรียน 
19) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน     1 ห้องเรียน 

      4.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 7 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  
40 คน และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมเป็น  
8 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนที่จะรับทั้งสิ้น 316 คน โดยมีแผนการเรียนดังนี้ 

8) แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม    จำนวน     1 ห้องเรียน 
9) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ    จำนวน     1 ห้องเรียน 
10) แผนการเรียนภาษาจีน    จำนวน     1 ห้องเรียน 
11) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาเกาหลี-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน     1 ห้องเรียน 
12) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน     2 ห้องเรียน 
13) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ จำนวน     1 ห้องเรียน 
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14) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน     1 ห้องเรียน 
 โดยมีการสอบวัดระดับคะแนนเพื่อจัดเข้าแผนการเรียน ร้อยละ 95 และมีคะแนนความสามารถพิเศษ 
 ร้อยละ 5 โดยเน้นการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการก่อน จึงจะให้สิทธิ์กับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
สำหรับเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนจ่านกร้อง ได้แก่  

4) เขตเทศบาลนครพิษณุโลก  
5) ตำบลบ้านคลอง (หมู่ท่ี 1-5)  
6) ตำบลพลายชุมพล (หมู่ที่ 1-5)   

  

    4.1.3 กำหนดการรับสมัคร มีดังนี ้
  1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 516 คน 

1.1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน 36 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2565 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  19-23 กุมภาพันธ์ 2565  
- สอบวัดความรู้ วันที่ 6 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 12 มีนาคม 2565 

   1.2) ห้องเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จำนวน 480 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565 

   1.3) ห้องเรียนทั่วไป  (เฉพาะจำนวนที่ขาด) 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565 

   1.4) นักเรียนความสามารถพิเศษ (5 %) 24 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565 
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  2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 316 คน 

2.1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2565 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  19-23 กุมภาพันธ์ 2565  
- สอบวัดความรู้ วันที่ 7 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 12 มีนาคม 2565 

   2.2) นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม จำนวน 224 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 27 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565 

   2.3) ห้องเรียนทั่วไป  จำนวน 56 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2565 

- รับสมัคร วันที่  9-13 มีนาคม 2565 
- สอบ วันที่ 27 มีนาคม 2565 
- ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 
- มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565 

 ซึ่งรายละเอียดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้กำหนดตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โดยได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ 
Facebook เพ่ือให้สอดรับกับการสอบถามของผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับบุตร
หลานในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 5.1 การคัดเลือกประธานชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง (เนื่องจาก
ประธานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากนายศุภกุล รัตนาคม ประธานกรรมการ
ชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ได้เจ็บป่วยมาระยะหนึ่งแล้ว และยังต้องใช้เวลา
ในการพักฟ้ืนสุขภาพ  ซึ่งจะยังไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
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โรงเรียนจ่านกร้องได้ จึงขอคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือให้มีตัวแทนปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ได้อย่างเป็นระบบต่อไป 
 ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ที่ประชุมได้เสนอให้รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่แทนประธานชมรมผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ไปพลาง
ก่อน โดยที่ประชุมขอส่งกำลังใจให้นายศุภกุล รัตนาคม ประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้องได้หายป่วยในเร็ววัน 

5.1.2 นางสาวสิร์ดาภัทร์ เพิ่มผลธัญธน ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้แต่งตั้ง 
นายชวลิต  นักระนาด เป็นรองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง 
เพ่ิมเติม ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและให้การสนับสนุน 

5.1.3 ให้ชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง เรียนเชิญอดีต 
ผู้อำนวยการโรงเรียน อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียน อดีตข้าราชการครู ศิษย์เก่า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถและสนใจสนับสนุนการจัดการศึกษา มาเป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้องเพ่ิมเติม โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ดังนี้นี้ 

1) พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ (อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน           
จ่านกร้อง 2 สมัย) 

2) นายวันชัย เรืองจันทร์ (อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง) 
3) นางสมพร สำราญ (อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง) 
4) นายเสน่ห์  เทศนา (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง) 
5) นายประสิทธิ์  บัญญัติ  (อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง) 
6) ดร. สมลักษณ์  พรหมมีเนตร (ศิษย์เก่า รุ่น 1) 
7) นางอัจฉรา  คงมา (อดีตข้าราชการครูโรงเรียนจ่านกร้อง) 
8) อาจารย์นุชนาฏ  รักษาคม (อดีตข้าราชการครูโรงเรียนจ่านกร้อง) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามข้อสรุปในข้อ 5.1.1-5.1.3 โดยมอบหมายให้
นายเมธี ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญ และ
แจ้งคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง เพ่ือเรียนเชิญผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาข้างต้นด้วยตนเองในโอกาสต่อไป 

5.2 การจัดหางบประมาณเพื่อซ้ือที่ดินที่ติดโรงเรียน (ด้านข้างอาคาร 4)  
     ข้อมูลพื้นที่ 
  5.2.1 พ้ืนที่   115 ตารางวา 
  5.2.2  โฉลดที่ดินเลขท่ี  2156 
  5.2.3  ราคาประเมิน 5,000 บาทต่อตารางวา (กรมธนารักษ์) 
  5.2.4   ราคา  800,000 (ต่อรองเหลือ 750,000 บาท) 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการระดมทุนเพ่ือจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 115  
ตารางวา ให้กับโรงเรียนจ่านกร้อง สรุปได้ดังนี้ 
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   1)  ได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเลขท่ีโฉลด 2156 แล้วระหว่าง นายผาติ หอกิตติกุล 
รองประธานชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง และนายชาติชาย เส็งพานิช ผู้จัดการ
มรดกท่ีดิน และได้วางมัดจำแล้ว ด้วยเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยมีระยะเวลาในการชำระค่าที่ดิน เป็นเวลา 1 ปี  
   2)  ได้มีการระดมทุนในเบื้องต้น จากศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง รุ่น 2515 (โดยนายชวลิต  
นักระนาด) รวมจำนวนเงิน 38,000 ซึ่งยังอยู่ระหว่างรวบรวมการบริจาคและจะได้เพ่ิมเติมอีกในภายหลัง 
   3)  ที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นเรื่องการระดมทุนจากเครือข่ายความสัมพันธ์ของ
โรงเรียนเพ่ิมเติมจากชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง เช่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
จ่านกร้อง ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป หรืออาจให้มีการจัดทำวัตถุมงคลให้บูชาตามความสมัครใจ 
เป็นต้น 
   4)  นางพรทิพย์  ปัณณราช  เหรัญญิกชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง เสนอให้ใช้บัญชีชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง บัญชีที่ 2 บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-106890-7 ชื่อบัญชี “ครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง” เป็นบัญชีในการระดมทุนจากทุกภาคส่วน 

7) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการชมรมครู-ผู้ปกครอง และ 
ผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 1 ชุด เพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ที่ดินให้ครบถ้วน และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความสำเร็จ
เรียบร้อย โดยเน้นให้มีข้ันตอนการดำเนินการที่สะดวก รวดเร็ว และให้มีการสรุปยอดเงินให้รับทราบ            
อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โรงเรียนดำเนินการตามรายละเอียดในข้อ 3) ข้อ 4) และ
ข้อ 5) อย่างรัดกุมชัดเจน 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่อง อ่ืน ๆ    

6.1 การประสานกับสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจ่านกร้อง 

  - นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการระดมทุน
เพ่ือการจัดซื้อที่ดินไปยังสมาคมศิษย์เก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการตอบรับที่จะให้การสนับสนุนการ
จัดซื้อท่ีดินในครั้งนี้อย่างเต็มที่ในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.  
 

 ลงช่ือ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธญัธน) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายเมธี  ศรีรันต์)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง 
ครั้งที่ ๓/2565 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา ๐๙.๐0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนจ่านกร้อง 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

     ๑. พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๒. นายเสน่ห์  เทศนา   กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๓. นางจินตนา  ชมเชียงคำ  กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๔. นายวันชัย  ปิ่นเกตุ  กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๕. นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๖. นายอภิชาติ  โคกทอง  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๗. นางนิตยา  พานิชการ  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ   
     ๘. นายไพบูลย์  วงศ์ไพบูลวัฒน กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๙. นางพรทิพย์  ปัณราช  เหรัญญิกและกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๑๐. นางสาวอโณทัย  วฒันกุลชัย กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๑๑. นายจักรพงษ ์ วีระมาชา  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๑๒. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ  ประชาสัมพันธ์และกรรมการชมรมฯ 
     ๑๓. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และกรรมการชมรมฯ 
     ๑๔. นางสาวนวลนภา  แสงนาค ผู้ช่วยเหรัญญิกและกรรมการชมรมฯ 
     ๑๕. นายประสิทธิ์  บัญญัติ  คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๑๖. นางอัจฉรา  คงมา  คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     1๗. นายเมธี  ศรีรันต ์  เลขานุการ 
     ๑๘. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ  
     1๙. นางสุมาลี  พรหมมณี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒๐. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒๑. นางวิรุณยุพา  แตงอ่ำ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
     ๑. นายวันชัย  เรืองจันทร์  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๒. นางสมพร  สำราญ  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๓. นางประนอม  คันศร  กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๔. นางสมลักษณ์  พรหมมีเนตร กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๕. นายศุภกุล  รัตนาคม  ประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     ๖. นายผาติ  หอกิตติกุล  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๗. นายประภาส  กรกชมาศ    รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๘. นายสมบัติ  ธวชัชัยนนัท์  ปฏิคมและกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๙. นายอวยชัย  เตชาชินรักษ์  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
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     ๑๐. นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     ๑๑. นายเกียรติศักดิ์  ชนะบูรณาศักดิ์ กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
     ๑. นายมนูญ   บุบผาพ่วง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
     2. นางสุปัญญา  มงคล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
     ๓. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
     ๔. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
     ๕. นางรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ  ผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการ 
     ๖. นางนรี  สุทธายศ   ผู้ช่วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ 
     ๗. นางพรทิพย์  แสงแก้ว  ผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๘. นางสุมิตรา โพธิ์ปลัด  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
     ๙. นางสาวบรรณฑรวรรณ อรรควรพงศ์     รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
     ๑๐. นางสมพิศ  ภู่เพ็ชร  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
     ๑๑. นายสุทัศน์  มันตสูตร  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
     ๑๒. นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
     ๑๓. นางสาวชลดา  คงบาง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

1.9 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ 
ชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกรอ้งที่มาร่วมประชุม ครั้งที่ ๓/2565 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน       
จ่านกร้อง ได้รับมอบหมายจากสมาชิกท่ีประชุมให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม เนื่องจากนายศุภกุล  รัตนาคม 
ประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองป่วย ไม่สามารถมาประชุมได้ และนายผาติ  หอกิตติกุล รองประธาน
กรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ ยังติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้   

ในการนี้ นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้                 
มีคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้องที่มาเข้าร่วมการประชุมเกินกว่า               
กึ่งหนึ่งแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง
และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั ้งนี ้  โดยพร้อมเพรียงกัน และมอบหมายให้                          
นายเมธี  ศรีรันต์ ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

๑.๑ ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรม
ครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง 

- นายเมธี  ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้แจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการบที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา
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โรงเรียนจ่านกร้อง ซึ่งได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้วไปครั้งหนึ่งแล้วนั้น  ขอทบทวนการแต่งตั้งให้สมาชิกทีติ่ด
ภารกิจไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่แล้ว โดยมีท่านผู้มีเกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการชมรมฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตลอดจนดูแล ช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมของ
ชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ดังนี้ 
  1) พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  อดีตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน 
จ่านกร้อง 2 สมัย เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  2) ผู้ช่วยผู้อำนวยการวันชัย  เรืองจันทร์ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  3) ผู้ช่วยสมพร  สำราญ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ซึ่งวันนี้ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้) 
  4) ผู้อำนวยการเสน่ห์  เทศนา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นประธานที่ปรึกษา 
  5) คุณครูประนอม  คันศร อดีตข้าราชการครู โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นที่ปรึกษา (ซึ่งวันนี้ติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้) 
  6) คุณครูจินตนา  ชมเชียงคำ  อดีตข้าราชการครู โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นที่ปรึกษา 
  7) ดร. สมลักษณ์  พรหมมีเนตร อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษา (ซึ่งวันนี้ติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

1.10 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)   

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ ได้เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจ่านกร้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (Covid-19)  ว่าในขณะนี้โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ภายใต้การ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อของนักเรียน คณะครูและบุคลากรโดยมีการจัดทำรายงานสถิติ ของผู้ติดเชื้อเพื่อรายงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/256๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕  

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ และสอบถามคณะกรรมการว่า 
มีข้อแก้ไข หรือท้วงติงในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/256๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข              
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/256๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ไดม้อบหมายให้นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  
ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/256๕ เมื่อวันที่            
๓๐ มีนาคม 256๕ สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ความคืบหน้าการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร ๑ และอาคาร ๒ 

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ ได้เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม 
ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบผลการพิจารณาจากรัฐบาล แต่ในระดับกระทรวง ได้เสนอการขอใช้งบประมาณเป็นสำคัญ
ต้น ๆ 

โดยในประเด็นนี้ นางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ  ประชาสัมพันธ์และกรรมการชมรมฯ ได้เป็นผู้แจ้งต่อ 
ที่ประชุมว่า โรงเรียนจ่านกร้อง ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ให้ความสำคัญ
เป็นอันดับ ๑ สำหรับในระดับกระทรวง โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในลำดับที่ ๑-๑๐   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 3.2 ความคืบหน้าการดำเนนิการเพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ ๓๙ (ศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหารเดิม) 

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ ได้เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม 
ว่าล่าสุด ข้อมูลในการดำเนินเรื่อง ยังไม่ถึงกองทัพภาคท่ี ๓ เนื่องจากการดำเนินการเรื่องที่ราชพัสดุ            
เป็นเรื่องยากมาก ทำให้กองทัพไม่ค่อยกล้าตัดสินใจทำอะไร 

ซ่ึงในประเด็นนี้ นายอภิชาติ โคกทอง รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ว่า โรงเรียนควรประสานไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น คุณต่อศักดิ์ โชติมงคล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง และ
เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้องคนแรก หรือ ขอรับการสนับสนุนเงินจากวัดหลวงพ่อ หรือการ
จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นต้น  

นายเสน่ห์  เทศนา กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า         
การขอใช้ที่ดินแปลงนี้ โรงเรียนควรมีการดำเนินการขอใช้จัดกิจกรรมบ่อย ๆ  เช่น ขอใช้จอดรถไปก่อน  และ
อาจขอทำสแลนกันแดดเพ่ือจอดรถยนต์ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเคยทำหนังสือขอยืมใช้พื้นที่ศูนย์ฝึกวิชาทหารเดิม
เพ่ือจอดรถยนต์ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  และได้รับการอนุญาตให้เป็นที่
จอดรถยนต์ของคณะครแูละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  อยู่ช่วงหนึ่ง   

นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนนี้
ว่าการขอใช้ที่ดินศูนย์ฝึกวิชาทหารเดิมล่าสุดนั้น มีหลักเกณฑ์ 5-6 เรื่องท่ีจำเป็นต้องดำเนินการและค่อนข้าง
ยาก ซึ่งที่โรงเรียนเคยทำเรื่องเสนอไปนั้น มีรายละเอียดการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในหลาย ๆ ด้าน เช่น     
สนามฟุตบอล  ที่จอดรถ การเตรียมเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับมา และในส่วนของโรงเรียน
ไดด้ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือขัน้ตอนการติดต่อภายในหน่วยงานทางทหารที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้       
ในนามตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสมาคมศิษย์เก่า มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมในนาม
สมาคมเพ่ือหาเงินร่วมสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินให้กบัโรงเรียน   
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นายประสิทธิ์  บัญญัติ  คณะกรรมการชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ขอให้โรงเรียนดำเนินการสืบค้นหนังสือในการขอใช้พ้ืนที่ และนำมาทวนและใช้
แนบหนังสือเพ่ือขอให้พ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้ตรวจสอบการดำเนินเรื่องของโรงเรียน  โดยให้คัดดูว่า 
โรงเรียนไดท้ำหนังสือที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ไปกี่ฉบับ และได้ประสานไปถึงฝ่ายใด หน่วยใด เพ่ือจะได้นำมา        
สานต่อได้ตรงประเด็นและต่อเนื่อง 

พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง
และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ให้โรงเรียนเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ให้ครบถ้วน  เพ่ือไปดำเนินการประสานงานที่มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ ซึ่งจะแจ้งวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  3.3 ความคืบหน้าการจัดหาเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนจ่านกร้อง 

- นายเมธี  ศรีรันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้  
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินจากศิษย์เก่า ครูเก่า และผู้มีจิตศรัทธา  รวมมียอดบริจาคทั้งสิ้น 655,731.99  
ซึ่งยังเหลืออีก 124,268 บาท จึงจะครบจำนวนราคาค่าท่ีดินที่จะสามารถดำเนินการโอนที่ดินได้ ซึ่งจะขอรับ
การสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง และจากชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจ่านกร้อง  ซึ่งนอกเหนือจากราคาค่าที่ดินแล้ว โรงเรียนยังต้องมีเงินในการจัดทำรั้ว และถมดินเพ่ือทำ
ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย  
 ซ่ึงพร้อมกันนี้ สมาชิกชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้อภิปรายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนเงินในการจัดซื้อที่ดินแปลงนี้ในนามชมรมชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียน          
จ่านกร้อง  ในประเด็นที่ว่า ชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  ควรสนับสนุนการ
จัดซื้อที่ดินในครั้งที่หรือไม่ และควรเป็นเงินจำนวนเท่าไร  
 ซึ่งจากการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย ได้ข้อสรุปว่า ชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจ่านกร้อง  จะให้การสนับสนุนการจัดซื้อท่ีดินในครั้งนี้ เป็นเงิน 2 ส่วน ดังนี้ 
   1) ชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  สนับสนุนการจัดซื้อที่ดินใน
ครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น) 
   2) ชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  ให้ยืมเงินเงินจำนวน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการโอนที่ดินจากผู้ขาย  ซึ่งหากโครงการจัดซื้อที่ดินได้เงินสนับสนุน
จากศิษย์เก่า หรือผู้มีจิตศรัทธา มาเพ่ิมเติมแล้ว ให้นำมาคืนให้กับชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจ่านกร้อง ในภายหลัง 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   

 4.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง                    
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565)   

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ไดม้อบหมายให้นางสุมาลี  พรหมมณี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ 
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ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน ชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้ในใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง สรุปได้ดังนี้  

สรุปการใช้จ่ายเงินชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564  
ซึ่งได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติเงิน จำนวน 348,400 
บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง                          
ในปีการศึกษา 2564 นั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สามารถสรุปการใช้จ่ายเงินชมรมคร-ู
ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวนเงิน 340,153 บาท  
(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) และมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น  เป็นจำนวนเงิน 8,247.00           
(แปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)  
 ในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับเงินบำรุงชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 836 คน คนละ 500 บาท             
เป็นเงินจำนวน 418,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยโรงเรียนได้โอนเงินจำนวนดังกล่าว   
เข้าบัญชีชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายมนูญ  บุบผาพ่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน              
จ่านกร้อง  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ  การให้ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี  ประจำปีการศึกษา 2565 
สรุปได้ดังนี้   

ตามที่โรงเรียนได้มีการคัดสรรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นประจำ
ทุกปี  โดยเป็นเงินที ่ได้รับจัดสรรจากชมรมครู -ผู ้ปกครอง และผู ้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง นั้น                 
ในปีการศึกษา 2564 นี้ งานแนะแนว  โรงเรียนจ่านกร้อง ได้พิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 
ให้กับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมเป็นนักเรียนทั้งหมด  34 คน  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77,500 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
- มีนักเรียนได้รับทุนประเภทเรียนดี  จำนวน   15  คน   
- ได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท  
- รวมเป็นเงินทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30,000  บาท  

4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
- มีนักเรียนได้รับทุนประเภทเรียนดี  จำนวน   19  คน   
- ได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา คนละ 2,500 บาท  
- รวมเป็นเงินทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 47,500  บาท   

 โดยไดแ้จ้งผลการพิจารณาทุนดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77,500 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ให้กับนักเรียนได้รับทราบแล้วในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 
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9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  ซ่ึงหากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการประชุมในครั้งนี้ ทางงานแนะแนว
จะได้มอบทุนให้กับนักเรียนต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ทุนตามที่โรงเรียนนำเสนอ โดยมอบหมายฝ่ายเหรัญญิก
ดำเนินการถอนเงินและมอบให้กับงานแนะแนวของโรงเรียนในสัปดาห์หน้า เพื่อมอบให้กับนักเรียนต่อไป 

 5.2 การพิจารณาจัดสรรเงินชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกรอ้ง 
ปีการศึกษา 2565 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จ่านกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุมในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสุมาลี  พรหมมณี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   
ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการขอใช้เงินชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
การศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ประจำปีการศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้   

โรงเรียนได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  
เพ่ือขอใช้เงินชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2565 เป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 334,400 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยโครงการนี้ มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1) กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการบริหารจัดการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
เป็นเงินจำนวน 144,400 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  2) กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หรือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ            
เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  3) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท            
(สี่หมื่นบาทถ้วน)  

ซ่ึงที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงความจำเป็นในการขอใช้เงินตามรายละเอียดข้างต้น และสรุปมติที่
ประชุม  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้เงินชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง  
จำนวน 334,400 บาท กับโรงเรียนจ่านกร้องตามรายละเอียดที่โรงเรียนนำเสนอ และให้โรงเรียนนำเสนอ        
ผลการดำเนินงานตามโครงการให้คณะกรรมการชมรมฯ ได้รับทราบในโอกาสต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่อง อ่ืน ๆ    

6.1 การปรับหน่วยงานที่ฝากเงินฝากธนาคาร จำนวนเงนิ 2,100,000 บาท กลับไปฝากที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 

สืบเนื่องจากวาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนเงินที่เพ่ิมมาก
ขึ้น และเงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากธนาคารในปัจจุบัน ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นไปตามสภาวการณ์ของ
โลก ซ่ึงไม่สามารถรองรับจำนวนเงินที่ต้องนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนได้เพียงพอ จึงทำให้ต้อง
นำเงินส่วนอื่นที่มีไม่มากมาสมทบเพ่ิมเติม ซึ่งหากเป็นเช่นนี้เรื่อยไป จะไม่มีเงินเพียงพอในการให้ทุนการศึกษา
กับนักเรียนในแต่ละปี จึงมีสมาชิกท่ีประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝากเงินจำนวน 2,100,000 บาท 
ซ่ึงแต่เดิมที่ฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร ทำให้ได้รับเงนิ
ดอกผลจากดอกเบี้ยที่มากกว่า จึงอยากให้สมาชิกท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการนำเงินจำนวน 2,100,000 
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บาท กลับไปฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เช่นเดิมดีหรือไม่ เพื่อให้มีเงินดอกเบี้ยที่ได้เพียงพอ
ในการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และสะสมส่วนที่เหลือไว้ใช้ในยามจำเป็น                                                                                                                                                                                                                    

ซ่ึงสมาชิกท่ีประชุมได้มีการอภิปรายถึงผลดี ผลเสีย ทั้งจากการนำฝากกับธนาคารและการนำฝากกับ 
สหกรณออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีสมาชิกเสนอขึ้นในระหว่างการประชุมครั้งนี ้
จงึยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจ ที่ประชุมจึงได้ขอรับหลักการไว้ก่อน และให้เหรัญญิกและ
ผู้ช่วยเหรัญญิกนำข้อมูลรอบด้านมาเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับหลักการ และให้เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิกจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไป 

6.2 แนวคิดในการจัดทำหนงัสือตำนานประวัติท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จา่นกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุมในครั้งนี้ ไดเ้สนอแนวคิดในการจัดทำหนังสือตำนานประวัติท่านจ่านก
ร้อง-ท่านจ่าการบุญ  โดยเห็นสมควรจัดทำเป็นแผ่นป้ายหรือหลักศิลาที่คงทนถาวร  เพื่อให้นักเรียน บุคคล
ทัว่ไปได้อ่าน ได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ  ซึ่งตนได้เคยเห็นประวัติจาก 
หนังสือตำนานประวัติที่เก่ียวกับท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ ซึ่งมีประมาณ 3 หน้า โดยอาจสร้างประวัติไว้ที่
อนุสาวรีย์ของท่านทัง้สองที่ตั้งอยู่ในบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน 

- นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ ทำหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์และกรรมการชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจา่นกร้อง  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ประวัติท่านจ่านกร้อง มีอยู่ในคู่มือนักเรียน (ปี2558-
2559) ซึ่งจัดทำข้ึนตามตำนานพงศาวดารเหนือ หรือประวัติเขาสมอแคลง และการสร้างเมืองพิษณุโลก           
ซึ่งอาจสืบค้นเพ่ือนำมาประกอบให้มีเนื้อหาใจความท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 - นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมติม
ว่าโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มกีารจัดทำเหรียญท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ ซ่ึงในเอกสารแผ่นพับมีประวัติ               
ท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญอยู่ในนั้นด้วย  

- นายเสน่ห์  เทศนา  กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษา 
โรงเรียนจา่นกร้อง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้โรงเรียนจัดทำโครงการจัดทำประวัติท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ
โดยเสนอขอใช้เงินชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจา่นกร้อง พิจารณาจัดสรรเงินในการ
จัดทำต่อไป 

6.3 การโอนที่ดิน (ที่จัดซื้อ) 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จา่นกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุมในครั้งนี้ ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการโอนที่ดิน (ที่จัดซื้อ)          
ในนามนายผาติ หอกิตติกุล รองประธานชมรมชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจา่นกร้อง 
โดยชมรมชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง มอบหมายให้นายผาติ  หอกิตติกุล 
เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับนางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ ซึ่งจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการโอนที่ดินทั้งหมด 
และนัดหมายผู้จะซื้อ ผู้จะขาย ให้มาดำเนินการโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินต่อไป 
 นอกจากนี้ โรงเรียนควรดำเนินการให้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบที่ดินดังกล่าวว่า เรียบร้อย
พร้อมโอนหรือไม่  โดยในเบื้องต้นชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ขอเสนอรายชื่อ
บุคคลเพ่ือช่วยตรวจสอบที่ดินดังกล่าว ดังนี้  
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     1) พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์     กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     2) นายชวลิต  นักระนาด รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 
     3) นายประสิทธิ์  บัญญัติ คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ  
     4) นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ     ประชาสัมพันธ์และกรรมการชมรมคร-ูผู้ปกครองฯ 

6.4 โครงการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา           
โรงเรียนจ่านกร้อง โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก 

 - นายสุรเชษฐ์  แสงอาทติย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ได้เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องที่โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด
พิษณุโลก ในการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 
ตั้งแตใ่นปีการศึกษา 2564 เนื่องจากหมดระยะในโครงการเดิมที่จังหวัดได้เคยแจ้งการใช้งบประมาณไว้  ซ่ึงใน
ปัจจุบันหากมีช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโครง
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนจะนำเรื่องเสนอเข้าไปใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีพ้ืนที่ร่มในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ต่อไป 

- พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง 
และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ควรดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนมีพ้ืนที่น้อย หากได้โครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดม) มา จะทำให้การทำ
กิจกรรมต่าง ๆ สะดวกมากข้ึน ซ่ึงโรงเรียนต้องหาเครือข่ายในการดำเนินการต่อไป 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

- นายชวลิต  นักระนาด  รองประธานกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียน 
จา่นกร้อง ทำหน้าที่ประธานการประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจา่นกร้องทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้  และปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 11.09 น.  
 
 

 ลงช่ือ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิม่ผลธญัธน) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายเมธี  ศรีรันต์)  
 


