
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
ครั้งที่ 5 /๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่   1   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.0๐ น. 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 

................................................ 
ประธานในที่ประชุม นายนิสสัน  มณีแสง  ประธานกรรมการ 
ผู้เข้าประชุม  

๑. นายสาน  เครือแย้ม   กรรมการ 
๒. นางอมิตตา  คงสิงห์   กรรมการ 
๓. นายจ าปา  สุขยา   กรรมการ 
๔. นายค าพูน  เสริมจันทร์  กรรมการ 
๕. นางจินดา  ผิวเหลือง   กรรมการ 
๖. นายธนวัฒน์  พุ่มลา   กรรมการ 
๗. นายวายุคล  จุลทัศน์                     กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม   
1.  นายแดด  พิมพ์จันทร์   ไปราชการ 
2.  นางสาวพณาวัลย์  จันนุบนิ  ไปราชการ 
3. นายชื่น  เอิบบุญ   ติดภารกิจ 

  4. นายบุญเพ็ง  มะลิงาม   ติดภารกิจ 
  5.  นายเฉลิม  แว่นด า   ติดภารกิจ 
  6. นายกอน  เรือชัย   ติดภารกิจ 
  7. นายบุตร  ลีราช    ลาป่วย 
ผู้ร่วมประชุม  

๑. นางเถลิง  มั่นวงศ์   รองผู้อ านวยการ 
๒. นายเกริกวิทย์  จันทเขต  รองผู้อ านวยการ   
๓. นางสาวชาภา  จันทเขต  ครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางกันธิมา  ยวงแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ 

 
ผู้จดบันทึกการประชุม นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ ครูช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.๓๕  น. 
 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกท่าน  ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 แนะน าข้าราชการครูบรรจุใหม่  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 นายกันฑรากรณ์  ลิ่วประโคน      วิชาเอกนาฏศิลป์ 
 นายพิทยา  สาแก้ว  วิชาเอกพลศึกษา 
 นางสาวจุฑามาศ  ทองพา  วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 
 1.3 ในวันที่  23  มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER  ONE 
คณะกรรมเป็นผู้ตรวจการและข้าราชการบ านาญ 1  ท่าน ถ้าหากประเมินได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะได้ระดับดีเด่น  
ระดับ  และระดับทอง ภายใต้เด็กคิด เด็กท า ผู้ใหญ่หนุน ซึ่งทางโรงเรียนผ่านในส่วนนี้ไปแล้วและต้องไปจัด
นิทรรศการที่เมืองทองธานีเพ่ือไปแข่งระดับที่สูงขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบและขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน 
 1.4 โรงเรียนเข้าร่วมการประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของจังหวัดสุรินทร์   ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 1  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนกระเทียมวิทยาอยู่ในเกณฑ์โรงเรียน
ขนาดใหญ่จึงต้องมีการแข่งขันกับโรงเรียนขนาดใหญ่หลายโรงเรียน ซึ่งเกณฑ์ก าหนดให้ โรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียน   700  คนขึ้นไปเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  
.มติที่ประชุม  รับทราบขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน 
 3.5 โรงเรียนได้ส่งการจัดกิจกรรม 1  โรงเรียน 1  นวัตกรรม การใช้การเปิดชั้นเรียนเป็นการจัดการเรียน
การสอน (PLC) ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ 
มติที่ประชุม  รับทราบขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ด้วยงานเลขาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้จัดท ารายงาน 
การประชุมครั้งที่  ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๕  วันจันทร์ที่   ๙   เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์   โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์   เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบหากการ
แก้ไขสามารถส่งมาทางงานเลขาฯ จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป  (เอกสารหมายเลข ๑) 
มติที่ประชุม  รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๓.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑.๑. ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2565 
 ณ  ตอนนี้จ านวนนักเรียนตามระบบ  DMC เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2565 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  
906  คน ปีการศึกษา  2564 มีจ านวน 870  คน ปัจจุบนัยึดข้อมูลบริหารจัดการ ปี 2566  จะมีคุณครูเกษียณ  
1  ท่าน คือคุณครูมณีกานต์  ศาลางาม ปี 2567  มีคุณครูเกษียณ  3  ท่าน  คือ คุณครูบุรี  โปรยกลาง  
คุณครูศรีชัย  หวังสม  และคุณครูจ าปา  สุขยา  ถ้าหากไม่ได้รับการจัดสรรต าแหน่งก็จะหายไป ซึ่งก็ต้องดูต่อไปจะ
ไปในสถานการณ์ไหน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

๑.๒. การแก้ 0 ร มส. นักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 
 ทางโรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการและติดตามการแก้ 0  ร. มส. จนจบครบร้อยละ 100 นั้น แต่
มีนักเรียนชั้น ม.6 ไม่จบจ านวน  3 คน เนื่องติด เยอะมากสามารถด าเนินการได้ทันทาโรงเรียนจึงท าเรื่องเพ่ือให้
นักเรียนดังกล่าวได้ส่งต่อ ไปต่อที่  กศน. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาจนจบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๓. การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนได้ก าหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสี ภาคเรียนที่ 2 ช่วงวันที่ 
 2-4  พฤศจิกายน 2565 จะจัดกิจกรรมให้นักเรียน ในสัปดาห์ที่ 10การปิดภาคเรียนหลังจากท่ีสอบปลายภาค
เสร็จแล้ว หากห้วงของการจัดกีฬาสีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้น โรงเรียนจะเปิดเรียนก่อนสักสัปดาห์ เพ่ือให้
นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัว  โรงเรียนจะเปิดช่วงวันที่  24-27  ตุลาคม หรือ 1  พฤศจิกายน   แล้วนักเรียนเปิด
วันที่  2-4 สว่นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุญาตเรื่องเสื้อกีฬาสี เก็บเงินค่ากิจกรรมกีฬาสีคนละ  250  บาท นักเรียนจะ
บริหารจัดการในส่วนนี้ ในส่วนของกิจกรรมนักเรียนไปบริหารจัดการค่าวัสดุการท าสแตนเชียร์ ทางโรงเรียนได้
ก าชับเรื่องเสียงมีเพียงจุดเดียวคือกองกลางเพ่ือเป็นการประหยัด ถ้าจะเก็บในเหลดที่ไม่เกิน 120  บาท  ม.6  
ขอจัดให้สมเกียรติ ค่าใช้จ่ายอาจจะมีเพ่ิม บางคณะสีเก็บเป็น   1,000  บาท ทางฝ่ายบริหารได้ประชุมเรียบร้อย
แล้วเก็บได้ไม่เกินคนละ  300  บาท ทางโรงเรียนมีงบสนับสนุนให้อยู่แล้วสีละ  10,000  บาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔. สถานการณ์ การติด COVID -19 ในโรงเรียน ใช้ตามมาตรการโดยให้นักเรียนรักษาตัว 5  วัน  กัก
ตัวอีก  5  วัน ส่วนครูครูไม่มีติด มีแต่กักตัวเสี่ยงสูง น่าจะได้รับวัคซีนครบโดสจึงไม่มีใครติด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕. เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  จะมีการใช้เครื่องแบบตามปกติ กาจัดกาชุดลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียน
เราส่วนใหญ่ใช้ต่อๆกันมาเลยไม่มีปัญหาอะไรเลย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6  ทรงผมนักเรียน  ทรงผมตามกฎกระทรวงและตามระเบียบของทางโรงเรียนที่ได้ประชุมกับท่าน
คณะกรรมการสถานศึกษาไปแล้ว แต่ถ้าหากนักเรียนคนใดมีเหตุจ าเป็นก็ให้แจ้งทางโรงเรียน  พิจารณาเป็นรายๆ
ไป  ซึ่งนักเรียนบางส่วนก็บอกง่าย บางส่วนก็บอกยากไม่อยากจะตัด คุณครูศรีชัย หวังสม และคุณครูยุทธนา   
นาคสีังข์ เคยน านักเรียนไปส่งที่บ้านพร้อมกับแจ้งผู้ปกครอง นักเรียนถึงยอมที่จะตัด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.7 โรงเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ประเมิน SCQA  
และสัปดาห์นี้ทางส านักเขตพ้ืนที่ได้ให้ทางโรงเรียนส่งเอกสาร  100 หน้า เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมิน OBECQA 
เป็นรอบที่ที่มีการประเมินสูงขึ้นมาอีก ตอนนี้ทาโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเอกสาร  100 หน้าเรียบร้อยแล้ว และรอ
รับการประเมินต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 
  
 
๓.๒ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
            ๑. เก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
 ตามมติที่ทางโรงเรียนขอเก็บค่าใช้จ่ายได้แล้วประมาณร้อยละ 80 อย่างน้อยขอให้นักเรียนจ่ายค่าประกัน
ชีวิต/อุบัติเหตุ เก็บคนละ  180  บาท บางคนยังไม่ช าระ แต่ทางโรงเรียนได้ส ารองให้ก่อนแล้ว  ประมาณ  
24,000 เพ่ือการคุ้มครองและเพ่ือผลประโยชน์ของนักเรียนเอง และให้ช่วยกันติดตามในเรื่องนี้เพ่ือประโยชน์ของ
นักเรียน หากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๒.  การน าเงินงบประมาณไปใช้ 
 1. ค่าจ้างบุคลากร (นักการและแม่บ้าน 3  คน) 
 2. ค่าคอมพิวเตอร์ หมดสัญญาเช้าในเดือน  สิงหาคม  2565 คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอทาง

โรงเรียนต้องการเพ่ิมห้องอีก 1  ห้อง จะด าเนินการบริหารจัดการต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 1  คน ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จ้างครูชาวต่างชาติมาสอน 1  เทอม 
ท างานได้ดีมากมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานดีมาก แต่  ตม.สุรินทร์ไม่ต่อสัญญาครูผิวเข้มสักราย ดังนั้นทางครู
ชาวต่างชาติคนเดิมไม่สามารถท างานต่อไป ตอนนี้ทางหัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศก าลังสรรหา ซึ่งก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนการสรรหา อย่างน้องค่าจ้างอยู่ที่  30,000  บาทขึ้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑. แนะน าข้าราชการครูบรรจุใหม่  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 นายกันฑรากรณ์  ลิ่วประโคน      วิชาเอกนาฏศิลป์ 
 นายพิทยา  สาแก้ว  วิชาเอกพลศึกษา 
 นางสาวจุฑามาศ  ทองพา  วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 
 

2. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขตสุรินทร์  ได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นค าร้องและเอกสารประกอบการ
พิจารณาในช่วงวันที่ 1-15  กรกฎาคม  2565    

นายวายุคล  จุลทัศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้เขียนเพ่ือหาประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและเพ่ิม
ศักยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
  นางเถลิง  มั่นวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน เนื่องจากท่านมีภารกิจจ าเป็นที่จะต้องย้ายเนื่องจากเรื่องการ
เดนทางและไม่มีใครดูแลหอพัก และขอกลับไปอยู่ใกล้ๆเมือง เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 



 
 

๓. ข้าราชการครูได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อ านวยการจ านวน  1 คน  คือ นางสาวพจน์สุณี  
แพงประโคน 
 นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน สอบเข้ารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนได้ และท าการคัดเลือก
โรงเรียนในวันที่  11  กรกฎาคม  2565 ท าให้ทางโรงเรียนขาดบุคลกรไปอีก 1  ต าแหน่ง แต่ในการจัดกิจกรรม
การเรียยนการสอนมอบหมายคุณครูชาภา  จันทเขตและคุณครูสมภพ  ประดับสุข สอนแทนในรายวิชาที่คุณครู
พจน์สุณี  แพงประโคน ส่วนการเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับคุณครูคนใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๓.๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. การนิเทศสวนสวย  โรงเรียนงาม 
 นิเทศสวนสวย  โรงเรียนงาม ในวันที่  11   กรกฎาคม 2565  สหวิทยาเขต 1 จะออกนิเทศ ให้เตรยีม

แฟ้มเอกสาร  โรงเรียนสวยน่าอยู่ ให้ออกเป็นค าสั่ง ซึ่งจะมีคณะกรรมการจากสหวิทยาเขต 1 น าโดยท่าน ผอ.
สมศักดิ์ บุญโต ผอ.สวัสดิ์  จะมีกรรมการมาประเมิน  6  ท่าน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๒.. ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
 โครงการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย คณะกรรมการจะออกมาประเมิน  วันที่  11  กรกฎาคม  2565 
พร้อมกับ นิเทศสวนสวย  โรงเรียนงาม ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกัน คณะกรรมการออกมาดูว่าทางโรงเรียนได้
ด าเนินการจริงหรือไม่อย่างไร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓. ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 โรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้อันดับที่ 2 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเริม่ เดือนมิถุนายน  2565 ถึง  สิงหาคม 2565 
 ทางโรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพ่ือดูความเป็นอยู่ของนักเรียนและ
หากมีรายได้ที่จะช่วยเหลือทางโรงเรียนจะได้ด าเนินได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะมีนักเรียนหลายคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนหนึ่งทางโรงเรียนด าเนินการช่วยเหลือไปแล้ว 1  ราย คือ  ด.ช.พัชระ  เจือจันทร์ ที่ทาง
คุณครูที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือ โดยครูห่อข้าวกลางวันให้ทานทุกวันและให้เงินวันละ  20  บาท คุณรูจ าปา   
สุขยา  บริจาค ข้าวสาร  1  กระสอบ ทางโรงเรียนจึงเรียนให้ทุกท่านได้ทราบในแนวทางการช่วยเป็นกรณีๆไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๕.. ระเบียบวินัยของนักเรียน  
 ตอนนี้ระเบียบวินัยค่อนข้างหย่อน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพจากการรักษากฎระเบียบ อาจจะไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้นักเรียนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียน นัดผู้ปกครองนักเรียน
หนีเรียนมาพูดคุย  ปัญหายาเสพติด  ช่วงนี้มีกัญชาเข้ามาแล้ว ยังไม่มีมาตรการใดๆที่จะท าให้เข้าใจเกี่ยวเรื่องนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๖. การท าร้ายร่างกายของนักเรียน 
 มีนักเรียนท าร้ายร่างการกัน ทางโรงเรียนจึงเชิญผู้ปกครอง มาประชุมและจะมีการท าทัณฑ์บนร้ายแรงไว้ 
โรงเรียนต้องด าเนินการท าตามข้ันตอน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๑.. การสร้างอาคารอเนกประสงค์ (การสร้างโดม) 

 จากการทีน่ักเรียนมาเข้าแถวหน้าเสาธง ตามข้อมูลจากครูที่ปรึกษาแล้วเลือกสะท้อน ไม่อยากมาเข้าแถว
เพราะเข้าแถวอากาศร้อน บางคนมาแต่ไม่เข้าแถว โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนส่วนหอประชุมจัดกิจกรรมได้แค่ครึ่งเดียว 
การจัดกิจกรรมแบ่งครึ่ง อยากหาที่ร่มๆให้เขาแถว ได้ไปดูที่โรงเรียนกาบเชิงวิทยาและโรงเรียนขนาดมอญ เป็นโดม
อเนกประสงค์ แนะน าช่างแอ๊ดมาดูเป็นเบื้องต้น จึงเป็นที่มาเสนอเพ่ือพิจารณา บริเวณลานไทรเรียนท่านกรรมการ 
 

1. สถานที่ บริเวณลานไทร น่าจะเหมาะสม 
2. ขนาดของอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 24 x 48 
3. การหางบประมาณก่อสร้าง 

- ก าหนดเสาละ 20,000  บาท 
- การสร้างโครงสร้างด้านบน (18 X 15,000)  60,000  บาท 

นายนิสสัน  มณีแสง ขออนุญาตเรียนเรื่องสถานที่ที่จะสร้างจะเป็นลานไทร ต าแหน่งที่จะสร้างเห็นด้วย ส่วนเหล็กท่ี
จะใช้ปัจจุบันราคาขึ้นเป็นเท่าตัว ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน  ถ้าไม่มีการสร้างก็ไม่ได้ หากมีการสร้างแล้วเราจะ
มองแค่การเข้าแถวของนักเรียนไม่ได้ ต้องมองถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย เรื่องการระดมทรัพยากรให้บริหาร
จัดการกับการสร้างไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาทีหลังเหมือนที่ผ่านมามันจะไม่ค่อยดี 
นายค าพูน  เสริมจันทร์ การสร้างโดมเห็นมาจากหลายที่ โรงเรียนขนาดเล็กยังมี แต่โรงเรียนกระเทียมวิทยาไม่มี 
ถ้าหากสร้างโดม (อาคารอเนกประสงค์) ขนาด  24 x 48  ถือว่ายังเล็กมาก โรงเรียนโนนสบายได้โดมใหญ่มาก
ค่าใช้จ่ายแค่  1,500,000  บาท ผู้ออกแบบเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มองเป็นความส าคัญ
ที่จะต้องสร้าง โรงเรียนกระเทียมวิทยามีต้นไม้เยอะอยู่แล้ว ลองมาสร้างโดมเพ่ือการใช้งานให้มากขึ้น เรื่องการ
สร้างการตกลง ต้องมีการระดมทุน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง น่าจะด าเนินการได้ให้ดูพ้ืนที่และก าหนด และให้ทา
โรงเรียนศึกษาดูหลายคนในการประเมิน 
    การระดมทุนแต่ละคนไม่ควรน้อยกว่า   3,000 ให้  ผอ. คุยกับฝ่ายบริหาร คณะครูทุกท่าน เพราะการ
ระดมทุนมีความแตกต่างจากในเมืองและชนบท ต้องอาศัยในการจุดประกายครู ผู้ปกครองนักเรียน ให้ระดมทุน
ช่วงเก่ียวเพราะจะมีการประเมินรายได้ 
นายวายุคล  จุลทัศน์ ได้ลองค านวณทิศทางของเงินจะหาจาก ศิษย์เก่า  (40 X 20,000) ค่าบ ารุงการศึกษา  
คุณครูคนละ  5,000  บาท ถ้าเป็นผ้าป่าข้าวเปลือก พอจะได้หรือไม่อย่างไร 
นายค าพูน  เสริมจันทร์ การท าผ้าป่าข้าวเปลือก ต้องมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน การระดมทุนควรพูดกับผู้ปกครอง (ประมาณช่วงเดือนมกราคม) 
นายนิสสัน  มณีแสง ท ารูปแบบผ้าป่า เริ่มคุยตอนช่วงธันวาคม  การท าหาเจ้าภาพที่เป็นโครงสร้างก่อน ระดมทุน
ทุกท่าน หากหาเจาภาพหลักการได้เสา /โครงสร้างด้านบน มันจะมองเห็นสิ่งที่เราท า ที่เสนอมา น้าค าพูน  2  ต้น 
ก านันนิสสัน  1  ต้น 
ผู้ใหญ่สาน เครือแย้ม การท าโดมขอเสนอแนะ การมีส่วนร่วม วิธีการระดมทุน เรามีชมรมผู้ใหญ่บ้าน มีการจัด
ระดมทนุ (21  หมู่บ้าน) เรามี  อบต.ในการระดมทุน รวมทั้งศิษย์ในแต่ละรุ่น จะได้ช่วยกัน 
นายวายุคล  จุลทัศน์ หากท่านคณะกรรมการทุกท่านเสนอแนวความมาเป็นสิ่งที่ดีมาก และมีผลดีกับทางโรงเรียน 
หากท่านคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เห็นชอบกับสิ่งที่ทางโรงเรียนได้วงแผนไว้แล้วนั้น  ทาง
โรงเรียนจะได้ด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 



 
๒. งานกิจกรรมของชุมชนต าบลกระเทียม งานแห่เทียนเข้าพรรษา และงานบวงสรวงปราสาทหม่ืนชัย 

(เอกสารหมายเลข 2) 
นายนิสสัน  มณีแสง ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีการลงทุนค่อนข้างสูง ปัญหาที่ผ่านมาคือจัดแสดงแต่ไม่มีผู้ชม
เข้ามาดู ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองมากน่าจะมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
นางสาวชาภา  จันทเขต  อยากให้ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาน าเข้าท่ีประชุมในช่วงเวลามีการประชุม จะได้
น าเสนอทางฝ่ายของ  อบต.ต่อไปในปัญหาที่เกิดข้ึนและจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.. เรื่องส าคัญการระดมทุนในการสร้างโดม ท าอย่างไร จะมาช่วยกันสร้างโดมและรวมทั้งหาวิธีในการท า
ตรงนี้ และฝากทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันและเกิดการมีส่วนร่วมทุกๆ ท่าน เพ่ือลูกหลานนักเรียนโรงเรียนกระเทียม
วิทยา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - 
เลิกประชุม    เวลา……16.30…….  น. 
 
 
 

ลงชื่อ    รัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์   ลงชื่อ    วายุคล  จุลทัศน์ 
          (นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์)                  (นายวายุคล  จุลทัศน์) 
                         ผู้จดบันทึกการประชุม                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 

ลงชื่อ     นิสสัน มณีแสง 
(นายนิสสัน  มณีแสง) 

       ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

 


