
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  

คร้ังที่ 1/2565 
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
……………………………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1.  นายขาว  จิตรขวัญ   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.  นางนิรชา   คีรีรัตน์   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.  นางสาววิไลวรรณ  ภู่ใหม่  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4.  นางเกษรา   ข่ายม่าน   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
5.  นายสมมาศ  แก้วพิทักษ์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 6.  นายมนตรี  สุพรรณพงศ์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7.  นางวรรณ์ลี  ศรีชัย   เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายวิชญาน  ขวัญนิมิตร  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  นางจำนงค์  คำนนท์   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.  นางสาววิลิปดา  ดำทอง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.  พระครูปลัดรัตน์  กิตติโสภโณ  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.  นายสุอีน  สูบเด็น   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6.  นายการุณ  พลแสง   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7.  นายสุวิทย์  ข่ายม่าน   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 8.  นายสุวงศ์   ทองรอด   กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางนราวัลลภ์  ทองพันธ ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
2. นางสาวศรีวดี  เชยผอม  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
ประธานที่ประชุม      นางวรรณ์ลี  ศรีชัย 
กล่าวเปิดประชุม       เวลา  13.00 น.  
ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1  นางสาวสุธิณี  ทองโท  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ได้รับคัดเลือกเข้า
ศ ึกษาต ่อหล ักส ูตรแพทยศาสตรบ ัณฑ ิต  แผนการศ ึกษาปฏ ิร ูประบบส ุขภาพ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
 1.2  โรงเรียนดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27 -30 
ธันวาคม 2564   
 1.3  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน
แบบ On site ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพื่อรับการประเมินศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอย่านตาขาว 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2564  
  มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับรอง 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 

3.1  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางการใช้

งบประมาณให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอ
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3.2  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื ่อง การเก็บเง ินบำรุงการศึกษา สังกั ดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับสถานศึกษาที่ต้องขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก
ผู้ปกครองและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับอนุมัติจากสำนักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นแนวทางในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
โครงการที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2565เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  

 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

การวิเคราะห์งบประมาณสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕                   
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

1. เงินอุดหนนุรายหัว 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

มัธยมศึกษาตอนต้น 148 3,500 518,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 89 3,800 338,200 
Top Up 237 ๑,๐๐๐ 237,๐00 
เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือ ปีงบประมาณ 256๔   ๓๙๒,๖๑๓.๒๕ 

รวมทั้งสิ้น   1,485,813.25 
 

๒. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

มัธยมศึกษาตอนต้น 148 ๘๘๐ 130,240  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 89 ๙๕๐ 84,550 

รวมทั้งสิ้น    214,790  

 

 



 
 

๓. เงินบำรุงการศึกษา  

 
ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
(คน) 

งบประมาณ 
 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

(ปรับลดตามสถานการณ์
โควิด) 

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๕ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ  ๕๗ ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐ 188,100 
มัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนปกติ ๙๑ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ 163,800 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 89 ๘๐๐ ๑,๐๐๐ 160,200 
เงินคงเหลือปีงบประมาณ 256๔    290,746 

รวมทั้งสิ้น    802,846 

รวมงบประมาณข้อ ๑ – ๓ 
ท่ี รายการ จำนวน 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว 1,485,813.25 
๒. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 214,790 
๓. เงินบำรุงการศึกษา 802,846 

รวมทั้งสิ้น 2,503,449.25 
 

 
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 256๕ 

 

ประเภทเงิน การจัดสรร งบประมาณ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 
จำนวน  1,485,813.25 
บาท 
 

 
 

๑.๑ ค่าสาธารณูปโภค   
   ๑.๑.๑ ค่าไฟฟ้า (๓๓,๐๐๐ x ๑๒) ๓๙๖,๐๐๐ 
   ๑.๑.๒ ค่าโทรศัพท์ (๘๐๐ x ๑๒) ๙,๖00 
   ๑.๑.๓ ค่าอินเตอร์เน็ต (๖๙๐ x ๑๒)  ๘,๒๘๐ 
๑.๒ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง (รถยนต์/ตัดหญ้า) ๕๐,๐00 
๑.๓ ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์+หมึกเติมเครื่องพริ้น ๑๐๐,๐00 
๑.๔ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ๒๐๐,๐00 
๑.๕ งบสำรองจ่าย 10 % 148,581 

รวม ๙๓๒,๔๖๑ 
คงเหลือสำหรับการจัดทำโครงการ ๕๗๓,352.25 

๑.๖ จัดสรรให้กลุ่มบริหารบุคลากร ๑๗.๑๔ %   ๑๐๐,๐๐๐ 
๑.๗ จัดสรรให้กลุ่มบริหารท่ัวไป ๘.๗๒ %   ๕๐,๐๐๐ 
๑.๘ จัดสรรให้กลุ่มบริหารงบประมาณ ๓.๔๙ %   ๒๐,๐๐๐ 
๑.๙ จัดสรรให้ฝ่ายกิจการนักเรียน ๓.๔๙ %   ๒๐,๐๐๐ 
๑.๑๐ จัดสรรให้กลุ่มบริหารวิชาการ    ๖๖.๘๖  %      ๓๘๓,๓๕๒.๒๕ 
      - กลุ่มสาระ ๗ กลุ่มสาระ ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 
      - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ๕๕,๐๐๐ 



 
 

ประเภทเงิน การจัดสรร งบประมาณ 
      - พัฒนาส่ือ (กระดาษ/หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร/
ปากกาไวท์บอร์ด) *อุดหนุน ๕๘,๓๕๒.๒๕ บกศ.
๕๐,๐๐๐* 

๕๘,๓๕๒.๒๕ 

      - แนะแนว ๒๐,๐๐๐ 
      - ห้องสมุด (ส่งเสริมการอ่าน) ๒๐,๐๐๐ 
      - ครอบครัวพอเพียง ๕,๐๐๐ 
      - สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐,๐๐๐ 
      - ส่งเสริมความเป็นเลิศ *อุดหนุน ๕๐,๐๐๐+เรียน
ฟรี ๓๐,๐๐๐+ห้องเรียนพิเศษ ๒๐,๐๐๐* 

๕๐,๐๐๐ 

      - ทะเบียน/วัดผล ๓๐,๐๐๐ 
      - กีฬาสี *อุดหนุน ๓๐,๐๐๐+เรียนฟรี ๑๐,๐๐๐ 
อื่นๆ ๑๐,๐๐๐* 

๕๐,๐๐๐ 

รวม 1,485,813.25 
๒. เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี จำนวน  
214,790 บาท 
 

๒.๑ กิจกรรมทัศนศึกษา  ๓๐,๐๐๐ 
๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ๓๐,๐๐๐ 
๒.๓. พัฒนา ICT  ๕๔,๗๙๐ 
๒.๔ ค่ายคุณธรรม ๑๐,๐๐๐ 
๒.๕ สถานศึกษาสีขาว ๒๐,๐๐๐ 
๒.๕ ค่ายยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ๒๐,๐๐๐ 
๒.๖ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๓๐,๐๐๐ 
๒.๗ กิจกรรมกีฬาสี ๑๐,๐๐๐ 
๒.๘ กิจกรรมแนะแนว ๑๐,๐๐๐ 

รวมจัดสรร 214,790 
๓. เงินบำรุงการศึกษา 
จำนวน802,846 บาท 

๓.๑ โครงการจ้างครูและบุคลากรสาขาขาดแคลน  
   ๓.๑.๑ ครูภาษาจีน ๑ คน (๑๒,๖๐๐x๑๑) 138,600 
   ๓.๑.๒ ครูภาษาอังกฤษ ๑ คน (๑๒,๖๐๐x๑๑) 138,600 
   ๓.๑.๓ ครูสังคมศึกษา ๑ คน (๙,๔๕๐x๑๑) 103,950 
   ๓.๑.๔ แม่บ้าน ๑ คน (๗,๓๕๐x๑๒) 88,200 

   ๓.๑.๕ คนสวน ๑ คน (๗,๓๕๐x๑๒) 88,200 

๓.๒ สนับสนุนการจัดการศึกษา   
      - กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  ๑๐๐,๐๐๐ 
      - ส่งเสริมความเป็นเลิศ ๒๐,๐๐๐ 
      - สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษา ๗๕,๒๙๖ 
      - สนับสนุนกิจกรรมจัดหาส่ือ ๕๐,๐๐๐ 

รวมจัดสรร 802,846 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับรอง 
 



 
 

 4.2  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
  โรงเรียนตรงัรังสฤษฎ์ มีความประสงค์เก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน หน่วย 

ห้องเรียนปกติ 
1 ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ 700 บาท/คน/ภาคเรียน 
2 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 200 บาท/คน/ภาคเรียน 
3 ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถมนศึกษา 100 บาท/คน/ภาคเรียน 

รวม 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
ห้องเรียนพิเศษ 

1 ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ 700 บาท/คน/ภาคเรียน 
2 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 200 บาท/คน/ภาคเรียน 
3 ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถมนศึกษา 100 บาท/คน/ภาคเรียน 
4 ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 800 บาท/คน/ภาคเรียน 

รวม 1,800 บาท/คน/ภาคเรียน 
  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับรอง 
 
 4.3  การหมดวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ได้ครบวาระ ทางโรงเรียนจึงต้อง
ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ             
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม และกฎกระทรวงกำหนดจำนวน กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเสนอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแต่งต้ัง ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่มา ตำแหน่ง 
1 นายสมบูรณ์  สะดะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2 นายสหัส  มุระ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
3 นายวิสูตร  คงเพิ่ม ผู้แทนครู กรรมการ  
4 นางนิภา  ทวิสุวรรณ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
5 นายสมมาศ  แก้วพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6 นายกิตติพล  แก้วพิทักษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
7 พระสมุห์ดุสิทธิ์ อคฺคปญฺโญ ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
8 นายวีระยุทธ  ธนทว ี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9 นางวรรณ์ลี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  

  ไม่มี 
 
ปิดการประชุมเวลา 14.30 น.   
 
 
 
      (นางสาวศรีวดี  เชยผอม)                 (นางวรรณ์ลี   ศรีชัย) 
         ผู้บันทึกการประชุม         ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรงัสฤษฎ์ 
 ผู้รับรองรายงานการประชุม 


