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1 ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม 
2 นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ 
3 นางสาวชัญญ์นิษฐ์ เพ็ชร์กุล 
4 นางสาวจารุวรรณ สะมานี 
5 นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด 
6 นางกิตติวรา มะไหย์ 
7 นายสมพงษ์ คูณทรัพย์ 
8 นางสาวลภัสรดา ผลประทุม 
9 นางสุรัสวดี ทีขะระ 

10 นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ 
11 นายชัยณรงค์ อ่อนขาว 
12 นายวุฒิชัย ทีขะระ 
13 นายปรีตินัส   จันทรากานตานันท์ 
14 นายสุทธิพร พันธ์ชาติ 
15 นางสาวยศยา ภาโสม 
16 นางสาวลักษณวิมล พินิจมงคลชัย 
17 นายฐิติ เรืองฤทธิ์ 
18 นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล 
19 นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์ 
20 นางสาวสุทธิพร สนเสริฐ 
21 นายสมทบ         ศรีคงรักษ์ ศรีคงรักษ์  
22 นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ 
23 นายชวินวัตร จิระมณี 
24 นางสาวอิสรัศม์ิ วรโชติเจนวิทย ์
25 นางสาวโสภา แซ่โง้ว 
26 นายเอนกชาติ ดีประชา 
27 นายอนุสรณ์ คำพิทูล 
28 นายศิริชัย กมลบาล 
29 นายกิตติกร   พิมพ์ทอง 
30 นางสาวนงนุช   นิ่มนวล 
31 นางสาวปวันรัตน์ จำเริญ 
32 นายสุรเดช หลักคำพันธ์ 
33 นายธนารักษ์ ศรีจันทร์ 
34 นางสาวบุษราค์ ศรีประภา 
35 นางสาวพัชรียา ทองบ่อ 
36 นางสาวณิชากร เห็ดตุม 



ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายนพดล ธงชัย ลากิจ 
2 นางสาววันวิสา นาโสม ลากิจ 
3 นางสาวสุภาพร      พลอยพานิชเจริญ   ลาคลอด 
4 นางสาวดรุณ ี สอดสาย ลากิจ 
5 นางสุชัญญา นาโควงศ์ ลากิจ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 ว่าที่พันตรีกรุณา  สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบก่อนวาระการประชุม  
1. เรื่องขอมอบของขวัญวันเกิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 

เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  
 ๑.๑ เรื่องคู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ
โรงเรียนนหนงอตาคงพิทยาคาร ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบวาระการประชุม) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.2 เรื่องติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา จากคณะกรรมการระดับอำเภอ วันรที่ 24 มิถุนายน 2563 

เวลา 13.00 – 14.00น.  มอบผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประเมนิติดตามตามวัน เวลา ดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓   
 มตทิี่ประชุม  รับรองานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ 

๔.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔.๑.๑ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ไดด้เนินการแบ่งกลุ่มเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับการมาเรียน กรณีที่ห้องเรียนเกิน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 15 - 20 คน สำหรับ
กลุ่มเรียนใดที่ไม่ได้มาเรียน ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการเชคชื่อนักเรียน ขาด ลา มาสาย ในกลุ่มเรียนที่มาเรียน
ตามปกติ ยกเว้นกรณีวันหยุดราชการ ทั้งนี้ขอให้คุณครูผู้สอน เก็บเอกสารร่อยรอยการสอนในกลุ่มนักเรียนที่หยุดเรียน 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ  
๔.๒ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  4.2.1 เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนี้ 
1) งบครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ 

ครุภัณฑ์ห้องสมุด 12 รายการ 343,600 บาท ตรวจรับและเบิกจ่าย 229,460 บาท 
เสร็จสิ้นแล้ว 

2) งบซ่อมแซม การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 508,300 บาท งานรื้อถอน
หลังคา มุงหลังคาและปูพ้ืนกระเบื้องไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม. โดย หจก.ที.วาย.บิลดิ้ง    
ตรวจรับและเบิกจ่าย 473,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 

3) งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ คือ 



-บ้านพักครู 205/26 จำนวน 1 หลัง ราคา 751,000 บาท  บจก.เอสซีอาร์ คอน
สตรัคชั่น (2015) เสนอราคา 735,000 บาท และอยู่ในระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง (มาติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้า
ชั่วคราวไว้แล้ว) 

-อาคารเรียน แบบ 212ล./57-ก จำนวน 1 หลัง ราคา 17,647,000 บาท   
หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง ชนะการเสนอราคาต่ำสุด 16,388,000 บาท 

สำหรับสถานที่ก่อสร้าง อาจจะไม่สะดวกในการสัญจรบนถนนหน้าบ้านพักครู สำหรับ
การปูกระเบื้อง ได้ดำเนินการปูพื้นท่ีห้องคอม ห้องงบประมาณ ห้องแผนงานฯ และร้านค้าหนองตาคง 

มติที่ประชุม  รบัทราบ  
  4.2.2. เรื่องขอให้ตรวจสอบยอดเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เพ่ือดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 256๓ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.3. เรื่องประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปี2563 งานการเงินขออนุญาตเก็บจากนักเรียนและรวบรวม             

ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.4. เรื่องการแจกอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 งาน

การเงินจะให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง นำแบบหลักฐานการรับ ไปลงชื่อก่อนส่งตัวแทนนักเรียนมาเบิกอุปกรณ์ตามรายชื่อที่
มีตัวตน ณ วันที่ 1 ก.ค.2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.5. เรื่องการแจกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี จะดำเนินการมอบตามกลุ่มสาระฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.6 เรื่องขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13 .00น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  4.3.1 เรื่องคู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙           
ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ได้ดำเนินการสำเนามอบครูทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.๓.2 เรื่องงานอาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้ 
   ๑) การสำรวจโต๊ะ – เก้าอ้ี ในห้องเรียน/โรงอาหาร 
   ๒) การทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งในโรงเรียน 

๓) การจัดทำที่นั่ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น ที่นั่งรับประทานอาหาร การยืนเข้าแถวเข้า
แถวซื้ออาหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.๓.3. เรื่องงานสิ่งแวดล้อม 

๑) การสำรวจอุปกรณ์ทำความสะอาด 
๒) การจัดพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของนักเรียน 
ได้ดำเนินการทำความสะอาด ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน เขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ         

หากไม่เพียงพอแจ้งขอรับเพ่ิมเติมได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.๓.4. เรื่องงานบุคคล 
 ๑) การจัดทำ ID Plan ส่งผู้บริหาร 
 ๒) การจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ให้รายงานการอบรมพัฒนาตนเอง          

ผ่านงานบุคคล หัวหน้ากลุ่ม ผู้บริหาร เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
 
 



 ๓) การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัน การแต่งกาย 

จันทร์ ชุดข้าราชการ (หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นทั้งชาย      
และหญิง กระโปรงไม่ควรสั้นเหนือเขา) 

อังคาร ชุดพละ เสื้อพละคอโปโลของโรงเรียน (รองเท้าผ้าใบ) 
พุธ ชุดสุภาพกระโปรงไม่ควรสั้นเหนือเข่าเนื้อผ้าต้องไม่บางเบา ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 

ชุดลุกเสือ (กรณีตารางสอนลูกเสือ หญิงเกบ็ผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าลูกเสือ) 
พฤหัสบดี ชุดประจำโรงเรียน หรือ ชุดสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 

ชุดลุกเสือ (กรณีตารางสอนลูกเสือ หญิงเกบ็ผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าลูกเสือ) 
ศุกร์ การแต่งกายเน้นผ้าไทย ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 

ชุดลุกเสือ (กรณีตารางสอนลูกเสือ หญิงเกบ็ผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าลูกเสือ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.๓.5. เรื่องงานอนามัย การเตรียมการรองรับการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การให้ความรู้กับนักเรียน และได้ประสานให้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคงพ่นยาฆ่าเชื้อ  
ทั้งในอาคารเรียน และบ้านพักครู 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.๓.6. เรื่องงานโภชนาการ ได้ดำเนินการตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส         

โคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี ้
๑) การดำเนินการประชุมแม่ค้า เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติ 
๒) การชี้แจงพ้ืนที่การนั่งรับประทานอาหาร การยืนเข้าแถวซื้ออาหาร และมอบอุปกรณ์น้ำยา

ฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอร์ประจำร้านค้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๗ เรื่องงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ตามจุดอาคารเรียน อ่างล้างมือ ป้ายจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 4.4.1 เรื่องเวรประจำวันของครู ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้คุณครู 

ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
4.4.2 เรื่องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครอง่ในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑           

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบวาระการประชุม) ขอให้คุณครูที่ได้รับมอบหมายดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กายแต่งกายครูสวมชุดสูทของโรงเรียน 

สำหรับการเยี่ยมบ้าน ขอให้คุณครูดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
4.5 กลุ่มบริหารงานแผนงานและมาตรฐานโรงเรียน 

  4.5.1 เรื่องงานประกันคุณภาพ การดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา         
ปีการศึกษา 2562 โดยจะมีการประเมินภายใน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
แบบออนไลน์ โดยจะประสานโรงเรียนโดยตรง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน 
   การจัดทำค่าเป้าหมายปี 2563 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการลงเว็บไซด์ของ
โรงเรียนต่อไป เพ่ือให้เข้าไปตรวจสอบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  



ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่มี 

เลิกการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

 
 

     ลงชื่อ .................. .........................  ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวปวันรัตน์  จำเริญ) 
       ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 

      
ลงชื่อ ...........................................  ผู้รายงานการประชุม  

             (นางสาวจริยาภรณ์  ลิลากุด) 
         ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 
 

 ลงชื่อ ว่าที่พันตรี...........................................   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (กรุณา  สืบอุดม) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 

 


