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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ครั้งที่ 2 / 2562 

วันจันทรท์ี่ 30  กันยายน  2562 
ณ   ห้องประชุมบงกช   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

………....................................………………………………….. 
เริ่มประชุมเวลา    14.00 น. 
ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ครูย้าย / ครูบรรจุใหม ่

ครูย้าย จ านวน  4 คน ได้แก่ 

   1. นางลักขณา งามนาเสียว  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ย้ายไปองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเสียว  จงัหวัดชัยภูมิ 
   2. นางประไพศรี  ด ารงสิริวฒันกุล  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบบรรจุ
ข้าราชการครูกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   3. นางภูรีรัช  บุญจันทร์  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบบรรจุข้าราชการครู
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      4. นางรุจิรา  นพรัตน์  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษาพิเศษ สอบบรรจุ
ข้าราชการครูกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์
การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร     
   ครูบรรจุใหม่  จ านวน  1  คน   คือ 
   นางสาวศศิธร  อุดมพร  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

 1.2  ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  ได้แก่  กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม     
    1.3  .................................................................................................................................. 
     1.4  ..................................................................................................................................  
    1.5  .................................................................................................................................. 
    ที่ประชุม มีมต ิ.................................................................................................................. 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่ 1 /2562   วนัพุธที่  13  กุมภาพันธ ์ 2562 
                         ณ   ห้องบงกช   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (หน้า 1-5) 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่อง 
  3.1 ..................................................................................................................................  
   3.2  ...................................................................................................................................     
  3.3  ................................................................................................................................... 
    ที่ประชุม มีมต ิ.................................................................................................................. 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1  Best  ผู้บริหารสถานศกึษา  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ภาคกลาง    
  4.2  การเข้าร่วมแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา “การเลี้ยงไส้เดือนด้วยระบบการจ่ายน้ า
อัตโนมัติผ่าน Smart phone”  
 



  4.3  การแข่งขันกิจกรรมศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-17 ตลุาคม  2562 

  4.4  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง  ปีการศกึษา 2562 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
    4.5  รายงานเงินที่ได้รับ เงินรายได้สถานศึกษา (หน้า 6-8) 
  รายการที่รับ  ระดับชั้นอนุบาล 

   - ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  1,000   บาท 

   - ค่าจ้างครูต่างประเทศ       750  บาท 

   - ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน      260  บาท 

   - ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ    500  บาท 

    รวมรายรับ  ระดับชั้นอนุบาล  2,510  บาท 

  รายการที่รับ  ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

   - ค่าจ้างครูต่างประเทศ       750  บาท 

   - ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน      260  บาท 

   - ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ    500  บาท 

     รวมรายรับระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 1,510  บาท 

   รายการที่รับ  ห้อง MEP 

   - ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน      260  บาท 

    - ค่าห้องเรียนพิเศษ            10,000   บาท 

   - ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ    500  บาท 

     รวมรายรับ ห้อง MEP                         10,760  บาท 

หมายเหตุ เฉพาะ MEP 1 และเข้าใหม่  ส่วน MEP 2-5  จ่ายจ านวนเงิน  8,760  บาท 

  - รายรับช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2562 เป็นเงินจ านวน   1,990,364.99 บาท 

  - รายจ่ายช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2562 เป็นเงินจ านวน  1,423,584.07 บาท     
     4.6  เงินอุหนุนรายหัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ
เรียน และเครือ่งแบบนักเรียนเรียบร้อยแล้ว     
    4.7  ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนตามเอกสารที่แนบมา(ค่าไฟฟ้าบริษัทแกรนดย์ูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด (หน้า 9) 
    - สนับสนุน ครัง้ที่ 1: 3 ธันวาคม  2561  จ านวนเงิน   24,752   บาท 
    - สนับสนุน ครัง้ที่ 2: 6 มีนาคม  2562  จ านวนเงิน   14,168   บาท   
   4.8  การเลื่อนระดับของบุคลากรครู 
   4.9  การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

   4.10  การตัดต้นไม้ มีค่าใช้จา่ย  ดังน้ี 

    - ต้นไม้จ านวน 10  ต้น   ราคาต้นละ 400 บาท  คิดเป็นเงินจ านวน  4,000  บาท 

    - ต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟา้แรงสูงต้องติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ของ 
เขตจตุจักรมาด าเนินการ จ านวน 1 ต้น ในราคา 1,700 บาท 

        4.11  ...................................................................................................................................... 
   4.12  ...................................................................................................................................... 

       4.13  ...................................................................................................................................... 
   4.14  ...................................................................................................................................... 
     ที่ประชุม มีมต ิ......................................................................................................................... 
 
 



ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     5.1  จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าประตู 

5.2  ........................................................................................................................................ 
5.3  ........................................................................................................................................ 

  5.4  ........................................................................................................................................ 
    5.5  ........................................................................................................................................ 
    ที่ประชุม มีมต ิ....................................................................................................................... 
  

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
      6.1  การซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน (หน้า 10-15) 
  6.2  ........................................................................................................................................ 
    6.3  ........................................................................................................................................ 
    6.4  ........................................................................................................................................ 
    6.5  ........................................................................................................................................ 
      ที่ประชุม มีมต ิ....................................................................................................................... 

เลิกประชุมเวลา ..........................  นัดประชุมครั้งต่อไป ..............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัวฯ 
ครั้งที่ 2 /2562 

วันจันทรท์ี่ 30 กันยายน   2562 
ณ  ห้องบงกช  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

.................................................................................. 
ผู้มาประชุม  
 1. ดร.จ านงค์     แจ่มจันทรวงษ์   ประธานกรรมการ  

2. พระครูพิสิฐวิหารการ    กรรมการผูแ้ทนองค์การศาสนา  
3. นางสุปัญญา  พลายทว ี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางเบ็ญจมาศ  มูลสาร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายโสภณ   แทนศิร ิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

 6. ดร.ประพนธ์   เนตรรังษ ี   กรรมการที่เปน็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. นายประยูร   สงแก้ว    กรรมการที่เปน็ผู้แทนองค์กรชุมชน  
 8. นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก   กรรมการที่เปน็ตัวแทนครู    
 9. นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ดร. พระมหาปริญณภัสทร ์ รุจิธมฺโม  กรรมการผูแ้ทนองค์การศาสนา ติดภารกิจ 
    2. ดร.ศิลป์   ราศร ี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

3. พันเอก ยศฐณัฎ  ป่าหลวง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
    4. พันต ารวจเอก อ านาจ  อินทรศวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

5. นายจิรโชติ   ทับสีเงิน    กรรมการที่เปน็ผู้แทนผู้ปกครอง ติดภารกิจ 
 6. นางรัตนาภรณ์   จันทร์เหมือนเผือก  กรรมการที่เปน็ผู้แทนศิษย์เกา่ ติดภารกิจ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1.  นางค าปุ่น   กมลเดช    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.  นางวัชราภรณ์  มานมินต์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3.  นางกันยาวีร์  อุตะมะ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.  นางวรรณา   บูรณ์โภคา   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
   5.  นางสาวอุษา  แซ่ฮุย    หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
   6.  นางอรวิภา  โชติเกียรต ิ   ครูธุรการ     
เริ่มประชุมเวลา   14.00   น. 
  ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์   ประธานที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุม   ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครั้งนี้  เป็นครั้งที่ 1 ของ 
ปีการศึกษา 2562 (นับเป็นปีการศึกษา) และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้

ระเบยีบวาระที่  1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  ครูย้าย / ครูบรรจุใหม ่

       นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม ดังนี้  
   ครูบรรจุใหม่  จ านวน  2  คน    
   1. นางสาวศศิธร  อุดมพร  วชิาเอกภาษาอังกฤษ  สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
      2. นางสาวปริญา  แสงโคตร  วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   ครูย้าย ต าแหน่งพนักงานราชการ  (ไปบรรจุเป็นข้าราชากร จ านวน  2  คน) 



       1. นางประไพศรี  ด ารงสิริวฒันกุล  ไปบรรจุเป็นข้าราชการ  ที่โรงเรียนธัญรัตน์  
จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
   2. นางภูรีรัช  บุญจันทร ์ไปบรรจุเป็นข้าราชการ  ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
    ที่ประชุมรับทราบ 
    1.2 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  ได้แก่  กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

     นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม ดังนี้  
   กรมป่าไม้  ได้ส่งเจ้าหน้าที่รุกขกร หมอต้นไม้  เข้ามาช่วยตัดแต่งต้นไม้ บ ารุงรักษา
ต้นไม้ บริเวณโรงเรียนหน้าอาคาร 3 (ป.6) 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ส่งคณะวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปี 2562    
     นางค าปุ่น  กมลเดช  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  กล่าวเสริมในที่ประชุม โรงเรียนบางบัว
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) เป็นตัวแทนภูมิภาคตอนบนมีหน่วยงานเอกชนเป็นพี่เลี้ยง ร่วมงานที่โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ 
     ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่ 1  /2562  วันพุธที่ 13  กุมภาพันธ์   2562 
                       ณ   ห้องบงกช   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
       มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2  /2560  วันพุธที่ 13  กุมภาพันธ์   2562 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่อง 
  -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1  การน าเสนอผลงาน  Best  Practice ผู้บริหารสถานศึกษา  ภายใตโ้ครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคกลาง    
     นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ทางส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ให้ทางโรงเรียนไปน าเสนอผลงาน Best  Practice 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการ
โรงเรียนสุจริต) โดยผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้น าเสนอผลงาน PANDA. 
MODEL ชนะเลิศได้ไปต่อระดับชาต ิ  
       ที่ประชุมรับทราบ 

  4.2  การเข้าร่วมแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา “การเลี้ยงไส้เดือนด้วยระบบการจ่ายน้ า
อัตโนมัติผ่าน Smart phone”  
   นางกันยาวีร์  อุตะมะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบริหารงานบุคคล  กล่าวในที่ประชุม ทางโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม คิดสิ่งประดิษฐ์การเลี้ยงไส้เดือนด้วยระบบการ 
จ่ายน้ าอัตโนมัติผ่าน Smart phone ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ไปประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) ได้เหรียญทอง ได้รับการคัดเลือก
ให้ไปแข่งขันระดับประเทศ  โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทโนโลยี เป็น 
ผู้ควบคุมดูแล 



   นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวเสริมในที่ประชุม ในระดับชั้นประถมศึกษา ก็ได้ส่งโครงงานไล่นกพิราบ มีการเขียนโปรแกรมคล้ายโรบอท 
ให้ไล่นกพิราบ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา  
   ที่ประชุมรับทราบ  
  4.3  การแข่งขันกิจกรรมศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม  2562 

     นางค าปุ่น  กมลเดช  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กล่าวในที่ประชุม  ในปี
การศึกษา 2562 ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันให้เสร็จภายใน
ภาคเรียนที่ 1/2562 เริ่มที่ระดับชั้นอนุบาล โดยท่านผู้อ านวยการโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนมีโอกาสอย่าง
หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มทักษะ  โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ ทางโรงเรียนดูแล
เรื่องอาหารกลางวัน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขั้นประมาณ 200 กว่าคน (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)  การแข่งขัน
ระดับภาคจะเริ่มในเดือนธันวาคม 2562 

    ที่ประชุมรับทราบ 

  4.4  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น 
พี่เลี้ยง  ปีการศึกษา 2562 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
    นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม การด าเนินกิจกรรมมีดังนี ้  
    ขั้นที่ 1 การทดสอบล่วงหน้า 
  ขั้นที่ 2 เกม Word Turkey (จัดหมวดหมู่ค า) 
  ขั้นที่ 3 - เกมสร้างประโยค (สร้างประโยคด้วยค าที่พวกเขาเรียนรู้ส าหรับ Word Turkey) 
           - เกมกระดาน(เกมลูกเต๋า) 
  ขั้นที่ 4 การทดสอบหลังเรียน 
     ที่ประชุมรับทราบ 
    4.5  รายงานเงินที่ได้รับ เงินรายได้สถานศึกษา  
      นางวัชราภรณ์  มานิมนต ์ หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กล่าวในทีป่ระชุม 

  รายการที่รับเงินจากนักเรียน  ระดับชั้นอนุบาล จ านวน 1 คน 

   - ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  1,000   บาท 

   - ค่าจ้างครูต่างประเทศ       750  บาท 

   - ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน      260  บาท 

   - ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ    500  บาท 

    รวมรายรับ  ระดับชั้นอนุบาล  2,510  บาท 

  รายการที่รับเงินจากนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จ านวน 1 คน 

   - ค่าจ้างครูต่างประเทศ       750  บาท 

   - ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน      260  บาท 

   - ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ    500  บาท 

     รวมรายรับระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 1,510  บาท 

   รายการที่รับเงินจากนักเรียน  ห้อง MEP จ านวน  1 คน 

   - ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน      260  บาท 

    - ค่าห้องเรียนพิเศษ            10,000   บาท 

   - ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ    500  บาท 
 
 
 



     รวมรายรับ ห้อง MEP                         10,760  บาท 

หมายเหตุ เฉพาะ MEP 1 และเข้าใหม่  ส่วน MEP 2-5  จ่ายจ านวนเงิน  8,760  บาท 

  - รายรับช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2562 เป็นเงินจ านวน   1,990,364.99 บาท 

  - รายจ่ายช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2562 เป็นเงินจ านวน  1,423,584.07 บาท     
  คงเหลือ 566,780.92 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) 
     ที่ประชุมรับทราบ 
     4.6  เงินอุหนุนรายหัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  
        นางวัชราภรณ์  มานิมนต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กล่าวในทีป่ระชุม  
ได้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อยแล้ว     
    4.7  ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนตามเอกสารที่แนบมา(ค่าไฟฟ้าบริษัทแกรนดย์ูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด  
          นางวัชราภรณ์  มานิมนต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กล่าวในทีป่ระชุม ได้รับ
เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้า ดังนี้  
    - สนับสนุน ครัง้ที่ 1: 3 ธันวาคม  2561  จ านวนเงิน   24,752   บาท 
    - สนับสนุน ครัง้ที่ 2: 6 มีนาคม  2562  จ านวนเงิน   14,168   บาท     
       นางค าปุ่น  กมลเดช  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กล่าวเสริมในที่ประชุม ได้ท า
สัญญาไว้ 2 ป ีเริ่มเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 

    ประธาน  กล่าวเสริมในที่ประชุม  ควรจะต่อไปอีกสัก 1 เดือนเพราะเป็นคาบเกี่ยว 

      นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวเสริมในที่ประชุม ในภาคเรียนที่ 2/2562 ทางโรงเรียนจะเก็บค่าไฟฟ้าจากนักเรียนเฉพาะห้องที่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ  โดยทางครูประจ าชั้นได้สอบถามนักเรียนเรื่องการเก็บค่าไฟฟ้าห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ 
นักเรียนให้ความเห็นว่าไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็ได ้   
      พระครูพิสิฐวิหารการ  กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา  กล่าวในที่ประชุมแล้วจะมี
การเก็บค่าไฟฟ้าห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจ านวนเท่าไหร่  
       นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม เก็บค่าไฟฟ้าห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนละ 100-200 บาท/คน โดยทาง
โรงเรียนเสียค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 1 แสนห้าหมื่นบาท  ค่าน้ าประมาณเดือนละ 6-7 หมื่นบาท 
       ประธาน กล่าวในที่ประชุม ให้ทางโรงเรียนหาเหตุผลที่จะเก็บค่าไฟฟ้าห้องเรียนที่
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากความพร้อมของผู้ปกครองไม่เหมือนกัน  
      นางค าปุ่น  กมลเดช  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กล่าวเสริมในที่ประชุม ขออนุมัติ
ในหลักการเพื่อท าเรื่องส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขออนุมัติงบประมาณ
ช่วงเดือนธันวาคม 

      นางสุปัญญา  พลายทวี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเสริมในที่ประชุม ให้ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศทุกชั้นเรียน เพื่อจะได้เก็บทุกคน โดยระดมทุนหารายได้ 
      นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวเสริมในที่ประชุม การระดมทุนหารรายได้จากการทอดผ้าป่า เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คงจะไม่ได้
เนื่องจากค่าไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 2 แสนบาท  โรงเรียนจะแบกภาระไม่ไหว  ห้องเรียนที่ไม่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศได้แก่ ระดับชั้นการศึกษาพิเศษ ระดับชั้นการอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6  
      นางวัชราภรณ์  มานิมนต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กล่าวเสริมในที่ประชุม
ทางโรงเรียนเคยค้างค่าไฟฟ้า แต่ไม่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

    มตทิีป่ระชุม ให้โรงเรียนไปช่วยกันคิด 
 
 
   



   4.8  การเลื่อนระดับของบุคลากรครู 
    นางกันยาวีร์  อุตะมะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล  กล่าวในที่ประชุม  ดังนี้  
       - คร ูคศ.2 จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสมบญุ กลัดคร้าม และนายชนมณ์กรณ์  
สวรรยาพานิช   
      - คร ูคศ.1  จ านวน  2 คน ได้แก่ นางสาวฮัสระ สันง๊ะ และนางสาวศิริวรรณ   
ชีวินโสภาเลิศ  ส่วนอีก 1 คน รอการพิจารณาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

      ที่ประชุมรับทราบ 

   4.9  การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

      นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม  การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนเปลี่ยนเป็นประเมินแบบเปอร์เซ็นต์ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1 ทางโรงเรยีนได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ดีมาก ดี พอใช้) ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร แจ้งทางโรงเรียนมาว่าแบ่งกลุ่มใหญ่เกินไปให้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้) 
และในการเลื่ อนขั้น เงินครั้งที่  2 ทางโรงเรียนได้แบ่ งเป็น  5 กลุ่ม  (ดี เยี่ ยม ดีมาก ดี  ปานกลาง พอใช้ ) 
โดยจะพิจารณาดังนี ้
    1. วันลา 
    2. เวลาที่มาปฏิบัติงาน 

    3. ผลงานต่อเนื่องสร้างชื่อเสียง 

    4. การปฏิบัติงานเกิน 5 ปี (ต้องมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ) 
      ประธาน กล่าวในที่ประชุม  จากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดินครั้งที่แล้วได้มีการแจ้ง
ให้ครูได้รับทราบหรือไม ่การสร้างเกณฑ์ให้ใส่รายละเอียดให้หลากหลายไว้เป็นหลักฐาน 
    นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม จากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดินครั้งที่แล้วได้มีการแจ้งให้ครูได้รับทราบเป็นรายบุคคล 
      ที่ประชุมรับทราบ 

   4.10  การตัดต้นไม้ มีค่าใช้จา่ย  ดังน้ี 

         นางวรรณา  บูรณ์โภคา  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กล่าวในที่ประชุม การตัดต้นไม้ 
มีค่าใช้จ่าย  ดงันี ้
    - ต้นไม้จ านวน 10  ต้น   ราคาต้นละ 400 บาท  คิดเป็นเงินจ านวน  4,000  บาท 

    - ต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงต้องติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ของ 
เขตจตุจักรมาด าเนินการ จ านวน 1 ต้น ในราคา 1,700 บาท  และกรมปา่ไม้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี
ด้วยหัวใจ  ได้ส่งทีมงานรุกขกร หมอต้นไม้  เข้ามาช่วยตัดแต่งต้นไม้ บ ารุงรักษาต้นไม้ บริเวณโรงเรียนหน้า
อาคาร 3 (ป.6) 
       ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา         

  5.1 การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าประต ู
     นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม เนื่องจากมีบุคคลภายนอกที่ไม่น่าไว้ใจ และผู้ปกครองขึ้นอาคารเรียน ทางโรงเรียนเห็นถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าประตู
โรงเรียน 
     ประธาน กล่าวในที่ประชุม  การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าประตู
โรงเรียน ใช้งบประมาณจากไหน  



     นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) ก่อน โดยจะเก็บจากผู้ปกครองในปีการศึกษา 2562  
     ประธาน กล่าวในที่ประชุม  ไม่เห็นด้วยที่จะเก็บเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณหน้าประตูโรงเรียนจากผู้ปกครอง  ให้เป็นหน้าที่ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัว
(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)     
     นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม  ทางโรงเรียนได้ปรึกษากับทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยา
คาร) แล้ว แต่ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) แจ้งว่าสวัสดิการมีไว้ดูแล
ข้าราชการครู ไม่ไดม้ีไว้จ่ายเป็นค่าจ้างครอูัตราจ้าง  
     ประธาน กล่าวในที่ประชุม  ขอให้มีการปรับเปลี่ยนข้อบั งคับใหม่  ให้ดูจาก
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยให้ศึกษาจากข้อบังคับของโรงเรียนอื่นๆสักประมาณ 4 โรงเรียน 
         นางสุปัญญา  พลายทวี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวเสริมในที่ประชุม เป็น
ข้าราชการครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) มาเป็นเวลา 29 ปี  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ได้ระดมทุนจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่าการศึกษา งานวิ่ง งานศิษย์เก่า 
ฯลฯ เพื่อน าเงินมาใชจ้้างครูอัตราจ้าง 
     นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม ทางโรงเรียนไม่มีเงินจ้างครูอัตราจ้าง จึงได้ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ทางคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) หลายท่านไม่เห็นด้วยที่จะน าเงินที่มีอยู่ในบัญชีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรง
จิตรวิทยาคาร)ไปจ้างครูอัตราจ้าง จึงเสนอให้โรงเรียนจัดทอดผ้าป่าการศึกษาแล้วน าเงินที่ทอดผ้าป่าการศึกษา
ได้ไปใช้จ้างครูอัตราจ้าง  โดยให้ทางโรงเรียนยืมเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร)ไปใช้จ้างครูอัตราจ้างกอ่น เมื่อจัดทอดผ้าป่าการศึกษาแล้วค่อยน ามาใช้คืน 
      มตใินที่ประชุม  ให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัว(เพง่ตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) ให้ใช้เงนิจ้างครูอัตราจ้างและจา้งพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าประตูโรงเรยีน 
    5.2 การซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน 
     นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวในที่ประชุม  เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเป็น จ านวน 1,014 คน ช่วงพัก
รับประทานอาหารกลางวันจะพักพร้อมกัน ท าให้โต๊ะอาหารมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ทางโรงเรียนจึงจะ
ใช้เงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันที่เหลืออยู่จัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน  โดยขอมติที่ประชุม 
   ประธาน กล่าวในที่ประชุม จะจัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียนจ านวนกี่ชุด 
   นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวเสริมในที่ประชุม จะจัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน จ านวน 12 ชุด (1 ชุด: 10 คน) 
   นางสุปัญญา  พลายทวี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวในที่ประชุม มีเงินพอที่จะ
จัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียนหรือไม ่
   นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
กล่าวเสริมในที่ประชุม มีเงินเหลือจากการประมูลโครงการอาหารกลางวันปีการศึกษา 2561 ประมาณ 1 แสน 
ห้าหมื่นบาท  ทางร้านค้าประมูลในราคา 19: วัน/คน  ส่วนในปีการศึกษา 2562 ประมูลเต็มราคา 20: วัน/คน  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.0 มิลทั้งตัว ขนาด 
75*180*55+ม้านั่ง 30*180*35 ซม. ชุดละ 9,500 บาท(เพิ่มความสูงเป็น 20 ซม.) 
 
    



ระเบียบวาระที่  6     เรื่องอื่นๆ 
  6.1. นายลพชัย ธาราทิศ  ต าแหน่งหน้าที่การบริหารจัดการขยะ ตัวแทน ดร.ประพนธ์   
เนตรรังษี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวในที่ประชุม  จากข้อสังเกตโรงเรียนจะ 
 
ประสบปัญหาทุกโรงเรียนเรื่องฝุ่นละออง เนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า  ท าให้มีผลกระทบกับโรงเรียน  
ทางรถไฟฟ้าต้องมีการดูแลจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 
     ประธาน กล่าวในที่ประชุม เป็นข้อสังเกตที่ดีของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่จะช่วยกันดูแลโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 

  เลิกประชุมเวลา    16.10   น.  
 
 

    ลงชื่อ          พัทวรรณ   ล าเจียก        ผู้บันทึก/พิมพร์ายงานการประชุม     
                                                               (นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก) 
 

 

 
 
 
 

 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 
 
 
 


