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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเชลียง 
ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2565 

วัน พุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสต โรงเรียนเมืองเชลียง 
************************************ 

ประธานในที่ประชุม นายเกตุ วงศ์จันทรมณี 
ผู้เข้าประชุม จ านวน   9   คน   

1. นายอรุณ  หอมชื่น 
2. นายณรงค์  รัตน์วิเชียรศรี 
3. นายปริญญา  ถาริยะ 
4. นายสิทธิพร  ศรีปาน 
5. นายกฤษดา  ขอประสิทธิ์ 
6. นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว 
7. นายวิญญู  รังสิวุฒาภรณ์ 
8. นายประกอบ  พงศพันธ์ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม จ านวน  6   คน 

1. นายฉลวย  นามกรณ์ 
2. นายนนธ์  มานิตย์ 

 3.  นางสาวระวีวรรณ  อินทรประพันธ์ 
4.  นายรวม  ล้นเหลือ 
5.  พระครูธีรศาส์นโกวิท 
6.  เจ้าอธิการคิด สิริจนฺโท 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  2  คน 
1. นายสุวิทย์  ดวงทอง 
2. นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  -   นายเกตุ วงศ์จันทรมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
สถานศึกษา และขอเปิดการประชุม  

-  นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมที่โรงเรียน เนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบจากทุกท่านและกล่าวว่า 
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1.การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 1 มาสมัครเข้าศึกษาต่อ จ านวน 270 คน และในขณะนี้ได้รับแจ้งจากฝ่าย

วิชาการว่ามีมาเพ่ิมอีก 6 คน เป็น 276 คน ซึ่งยังไม่เกินแผนการรับนักเรียนจ านวน 280 คน และให้รับ
นักเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริการ 6 ต าบลซึ่งเป็นเขตบริการก่อน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ไม่อนุญาตให้จัดสอบ ในการจัดห้องเรียนจะจัดโดยจัดล าดับ
จากการสมัครการเข้าศึกษาต่อ เฉลี่ยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงให้เท่าๆกันในแต่ละห้อง 

         - มัธยมศึกษาปีที่ 4 มาสมัครเข้าศึกษาต่อ จ านวน 247 คน เกินแผนการรับนักเรียนจ านวน 
240 คน ให้มีการจัดสอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยให้เพ่ิมนักเรียนได้อีกห้องละ 2 คน 
และรับนักเรียนได้เต็มที่ 252 คน 
 2.การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 
         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 107 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
รอบท่ี 1 ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        2  (ท่ีนั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      2  (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยนเรศวร        16       (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยพะเยา     27     (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้      9 (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     1 (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     4 (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     5 (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     1 (ที่นั่ง)  
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   15 (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง     1 (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา     2 (ที่นั่ง)  
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์    14 (ที่นั่ง) 
 - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     1 (ที่นั่ง) 
 - วิทยาลัยพระบรมราชชนนี อุตรดิตถ์    4 (ที่นั่ง) 
 - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดสุพรรณบุรี   1 (ที่นั่ง) 
 - โรงเรียนจ่าอากาศ      1 (ที่นั่ง) 
 - โรงเรียนนายสิบทหารบก     1 (ที่นั่ง) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 2  รับรองการประชุม 
 - ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ 5/2564   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
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    - นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กล่าวว่า การเข้าร่วมประกวดชมรม 
To Be Number 1 เข้าร่วมแข่งขันทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2565  ผลการประกวด โรงเรียน
เมืองเชลียงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันประกวดชมรมTo Be Number 1 ประเภท
ชมรมต้นแบบดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเงิน ในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร 
             - การจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง ได้จัดตั้งเป็นขมรมท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นที่เรียบร้อย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
1. ขออนุญาตตัดต้นไม้บริเวณทางเดินลานเอนกประสงค์ 

     - นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กล่าวว่า ต้นสนที่อยู่บริเวณข้างโดม มี
รากชอนไชท าให้ถนนแตก ทางโรงเรียนเมืองเชลียงได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลต าบลหาด
เสี้ยว 

           
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตัดต้นสน  
2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

                 - นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กล่าวว่า โรงเรียนเมืองเชลียงมี
งบประมาณ 3 ประเภท ได้แก่ งบอุดหนุนรายหัว 6,109,728.84 บาท งบเงินรายได้สถานศึกษา 700,000 
บาท งบเงินบ ารุงการศึกษา 2,064,693 บาท และเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมิได้
ใช้งบคงมีเงินเหลือจากปี 2564 จ านวน  1,525,505.40   บาท ซึ่งได้น าเงินที่เหลือมาสมทบในปีนี้ รวมแล้วมี
งบประมาณในการจัดสรรประมาณปีละ 10,000,000  กว่าบาท มีรายละเอียดดังนี้ 
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การจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 
รายการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

บ ารุง
การศึกษา 

หมาย
เหตุ 

บริหารทั่วไป พัฒนางานสารสนเทศ 40,000.00       

งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมอันพึงประสงค ์ 30,000.00       

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 90,000.00       

  ส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนางานคณะกรรมการฯ 45,000.00       
  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 10,000.00 10,000.00     

  ความปลอดภัยและจราจรในโรงเรยีน 10,000.00 40,000.00     
  พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม 290,000.00 150,000.00     
  งานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 20,000.00       

  ส่งเสริมสุขภาพ 25,000.00       
  สืบสาน To Be Number One 35,000.00       

  สถานศึกษาสีขาว 5,000.00       
  สถานศึกษาปลอดภัย 10,000.00       

  สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอร ์ 15,000.00       
  การพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ 40,000.00       
  โรงเรียนคุณธรรม 5,000.00       

  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 20,000.00 50,000.00     
  ส่งเสริมสนับสนุนเวรประจ าวัน 10,000.00       

รวมกลุ่มบริหารทั่วไป(กลุ่มงานกจิการนักเรียน) 700,000.00 250,000.00 0.00   
บริหาร
งบประมาณ 

งานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและจัดท าสารสนเทศ 57,000.00       

(กลุ่มแผนงาน
และ 

งานประกันคุณภาพภายใน 13,000.00       

ประกันคณุภาพ) พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 5,000.00       
รวมกลุ่มงานแผนงานและประกนัคุณภาพ 75,000 0 0   

(งานการเงินและ
พัสดุ) 

พัฒนางานการเงิน 40,000.00       

  พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย ์ 35,000.00       
  จัดซื้อครภุัณฑป์ระจ าปี 2565 378,100.00       

รวมกลุ่มงานการเงินและพัสด ุ 453,100.00 0 0   
รวมกลุ่มบริหารงบประมาณ 528,100.00 0.00 0.00   



110 
 

     
     

กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

บ ารุง
การศึกษา 

หมาย
เหตุ 

บริหารงานบุคคล จ้างครูและบุคลากร     460,656.00      
1,679,184.00  

  

(งานบุคคล) พัฒนางานส านักงานบุคลากร 40,000.00       

  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 270,000.00       
  งานประชาสัมพันธ์ 64,344.00       

  พัฒนากลุ่มงานธุรการ 55,000.00       
  พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 10,000.00       

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 900,000.00 0.00 1,679,184.00   

บริหารวิชาการ พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 23,000.00       
(กลุ่มงานวิชาการ) ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ 300,000.00       

  พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 15,000.00       
  นิเทศภายใน 4,000.00       

  พัฒนางานวัดผล 40,000.00       
  พัฒนางานแนะแนว 30,000.00       
  พัฒนางานวิจัยและการศึกษา 2,000.00       

  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 60,000.00       
  ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะ 200,000.00       

  พัฒนางานทะเบียน 35,000.00       
  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 30,000.00       

  นิทรรศการทางวิชาการ 24,000.00       

  พัฒนาและปรับปรุงห้องสมดุ 40,000.00       
  พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 102,500.00       

รวมกลุ่มบริหารวิชาการ 905,500.00 0.00 0.00   
กลุ่มสาระฯ  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์     127,000.00        
วิทยาศาสตร ์ พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์     240,928.00   

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ วิทยาศาสตร์ 127,000.00 0.00 240,928.00   
กลุ่มสาระฯ  พัฒนาการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 60,000.00       
คณิตศาสตร ์           

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ คณิตศาสตร์ 60,000.00 0.00 0.00   
กลุ่มสาระฯ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 45,000.00       
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาศูนย์การเรียนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 15,000.00       

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ภาษาต่างประเทศ 60,000.00 0.00 0.00   
กลุ่มสาระฯ กีฬาส ี 50,000.00       
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สุขศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาฯ 97,500.00       
กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
บ ารุง

การศึกษา 
หมาย
เหตุ 

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 147,500.00 0.00 0.00   
กลุ่มสาระฯ  พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 60,000.00       
สังคมศึกษา           

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 60,000.00 0.00 0.00   
กลุ่มสาระฯ การงาน นิทรรศการงานอาชีพ 10,000.00       
  พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ 45,000.00       

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55,000.00 0.00 0.00   
กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 115,000.00       

  พัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 10,000.00       
รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ศิลปะ 125,000.00 0.00 0.00   

กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

บ ารุง
การศึกษา 

หมาย
เหตุ 

กลุ่มสาระฯ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 60,000.00       
ภาษาไทย           

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ภาษาไทย 60,000.00 0.00 0.00   
รวมกลุ่ม  8  สาระการเรียนรู ้ 694,500.00 0.00 240,928.00   

กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

บ ารุง
การศึกษา 

หมาย
เหตุ 

งานประจ า ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00 350,000.00     

  ค่าน้ ามัน (ยานพาหนะ/ตดัหญ้า) 250,000.00       

รวมงานประจ า 1,750,000.00 350,000.00 0.00   

งบส ารองจ่าย 631,628.84 100,000.00 144,581.00   

รวมงบอุดหนุนรายหัวทั้งสิ้น 6,109,728.84 700,000.00 2,064,693.00   
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จัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบกิจกรรม หมายเหตุ 

กิจกรรมด้านวิชาการ 

1 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ม.4 60,000.00   

2 พัฒนาทรัพยากรห้องสมดุ 40,000.00   

3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ม.3 , ม.6 20,000.00   

4 กิจกรรมชุมนมุ  69,000.00   

5 กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10,000.00   

6 ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ (ซื้อกระดาษ) 170,505.40   

7 ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะ 235,000.00   

8 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 5,000.00   

9 ลูกเสือ กกต. 5,000.00   

10 ไกด์น้อย 5,000.00   

11 กีฬาส ี 99,960.00   

12 วันส าคัญกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ 34,000.00   

13 นิทรรศการสู่งานอาชีพ 34,000.00   

14 วันภาษาไทยแห่งชาต ิ 34,000.00   

15 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 34,000.00   

16 นิทรรศการวิชาการ 34,000.00   

17 กิจกรรมยุวชนรักการอ่าน 15,000.00   

18 กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร ์ 15,000.00   

19 กิจกรรมคา่ยเยาวชนนักเขียน 19,000.00   

20 กิจกรรมคา่ยดาราศาสตร์ 35,000.00   

21 กิจกรรมวันอาเซียน 29,000.00   

22 กิจกรรม English Camp 24,000.00   

23 กิจกรรมคา่ยศลิปะสญัจร 24,000.00   

24 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 24,000.00   

25 ส่งเสริมความเป็นเลิศคณิตศาสตร ์ 15,000.00   

26 กิจกรรมคา่ยสังคมศึกษา 32,000.00   
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบกิจกรรม หมายเหตุ 

27 กิจกรรมคา่ยพักแรม  220,000.00   

   - ลูกเสือ     

   - ยุวกาชาด     

   - ผู้บ าเพญ็ประโยชน์     

28 เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเ์น็ตในโรงเรียน 184,040.00   

รวมท้ังหมด 1,525,505.40   

กิจกรรมทัศนศกึษา 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี  1  87,000.00   

2 มัธยมศึกษาปีท่ี  2  89,100.00   

3 มัธยมศึกษาปีท่ี  3  82,800.00   

4 มัธยมศึกษาปีท่ี  4  108,000.00   

5 มัธยมศึกษาปีท่ี  5 97,650.00   

6 มัธยมศึกษาปีท่ี  6  88,200.00   

รวมท้ังหมด 552,750.00   

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (บริหารทั่วไป)     

1 สานสายใยครูที่ปรึกษา-นักเรียน (กิจกรรมปีใหม่) 40,000.00   

2 กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา 15,000.00   

3 ห้องเรียนสีขาว 15,000.00   

4 ยาเสพตดิและอบายมุข 30,000.00   

5 ปรับสภาพนักเรียนใหม ่ 40,000.00   

6 To Be Number One 98,250.00   

7 พัฒนาคณะกรรมการนักเรยีน 40,000.00   

8 งบ Covid-2019 55,000.00   

9 ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข 10,000.00   

10 จัดซื้อยาและเวชภณัฑ์ป้องกันโรค 30,000.00   

11 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา 34,000.00   

12 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 10,000.00   

13 พาน้องกลับมาเรยีน 40,000.00   

รวมท้ังหมด 457,250.00   

รวมท้ังหมดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,535,505.40   
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     - อินเทอร์เน็ตที่ใช้โนโรงเรียนเมืองเชลียงก็ใช้จากงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           - สถานการณ์โควิด 19 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอร์ 
สบู่ ฯลฯ 

    - นายอ าเภอศรีสัชนาลัย จะหางบประมาณมาติดตั้งโซล่าเซลล์ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองเชลียง 
    - นายเกตุ วงศ์จันทรมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า ขอขอบคุณ

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูที่ได้จัดสรรงบให้กับนักเรียน ให้ใช้อย่างพอดีและพอเหมาะ และท าอย่างไรให้ลูก
ศิษย์มีความก้าวหน้า โดยร่วมกันพัฒนาเด็กและพัฒนาโรงเรียน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติ 
วาระท่ี 5 วาระอ่ืนๆ 

   -  นายกฤษดา ขอประสิทธิ์ แจ้งประชาสัมพันธ์จากกองทุนเสมอภาค มีทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565  
   -  นายประกอบ พงศ์พันธ์ กล่าวว่า ตอนนี้ทางโรงเรียนได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยและกล่าว
ขอบคุณ 

             -   นายวิญญู  รังสวิุฒาภรณ์  กล่าวว่า  การประหยัดค่าน้ า ค่าไฟ ในโรงเรียนควรติดตั้งโซล่าเซลล์ 
ซึ่งจะคุ้มค่าและประหยัดได้ดี  ควรมีโครงการรองรับ  และควรศึกษาจากวัดศรีแสงธรรม  จังหวัดอุบลราชธานี 
ซ่ึงเป็นวัดที่ริเริ่มการใช้โซล่าเซลล์ และตนเองได้ไปศึกษาดูงานมา 
             -   นายปริญญา ถาริยะ กล่าวว่า ให้โรงเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด  
             -   นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กล่าวว่า โรงเรียนเมืองเชลียงมี
มาตรการให้นักเรียนวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง นักเรียนมีห้องประจ า มี
การพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน โรงอาหารมีการสลับกันพักรับประทานอาหาร และนักเรียนได้รับวัคซีนร้อย
ละ 99  
            -   นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  กล่าวว่า  โครงการไกด์น้อยเป็นโครงการที่น่าสนใจ ควรเพิ่ม 
งบประมาณในการจัดสรร 
            -   นายอรุณ  หอมชื่น  กล่าวว่า  ขอแก้รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564  ข้อ 3.1 งบก่อสร้างโดม
จาก 4,000,000 บาท  เป็น 4,500,000  บาท โดยมีการเทพ้ืนเพิ่มเติม 
            -   นายกฤษดา ขอประสิทธิ์  กล่าวว่า  ขอเสนอให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนนักเรียนในเรื่อง
การถ่ายตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้มือถือ และจัดให้มีการประกวด  ซึ่งสามารถขอค าปรึกษา ค าแนะน าได้ 
           -    นายวิญญู  รังสวิุฒาภรณ์  กล่าวว่า  การเสนอขออนุมัติแผนประจ าปีในปีถัดไป ทางโรงเรียนควร
มีรายละเอียดของแต่ละโครงการ เช่น จุดประสงค์ วิธีการด าเนินงาน สถานที ่บุคลากรผู้ด าเนินงาน เป็นต้น 
 

มติในที่ประชุมรับทราบ 
 
          -    นายเกตุ   วงศ์จันทรมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กล่าวว่า  ขอบคุณทุก
ท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ขอปิดการประชุม 
 

  มติในที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 15 : 40 น.                                                
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                    (นางสาวนิธนิันท์  เกตุแก้ว)  
                                ผู้บันทึกการประชุม                 

  
 

  
                                          

              (นายธีราวุธ  จูเปยี)         
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม              

 
                        
                                                                                                  

                    (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
  ผู้รับรองการประชุม 

                                                           
 
 


