
  

                                                
คณะครูและบคุลากรโรงเรยีนท่าตะโกพทิยาคม 

ครัง้ที ่๓/๒๕๖๐ 
วนัจนัทรท์ี ่ ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น  

ณ  ศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
โรงเรียนทา่ตะโกพทิยาคม 

 
     ประธานการประชมุ   นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
     ผูม้าประชุม  ๑๐๖  คน      

๑.  นายจันทร์  เพ็ชรยิ้ม 
๒.  นายธนดล  สุมังคละ 
๓.  นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา 
๔.  นายศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม 
๕.  นางลัดดา อัฒพุธ 
๖.  นางกรวิการ์  น่วมอินทร์ 
๗.  นางวราภรณ์  ทองน้อย     
๘.  นางวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ     
๙.  นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล        
๑๐.  นางสุกัญญพร  สงวนทรัพย์  
๑๑.  นางสาวปรัชญาฎา  เอ่ียมประสงค์ 
๑๒.  นายวิรัช  ญาณปัญญา 
๑๓.  นายสมชาย ฤทธิ์บ ารุง 
๑๔.  นางบุษณี บัวรอด 
๑๕.  นางวัชรา ญาณปัญญา 
๑๖.  นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร 
๑๗.  นางณชญาดา บ ารุงศรี 
๑๘.  นางนงลักษณ์  ต่วนชัย 
๑๙.  นางสาวปวิตรา สุขข า 
๒๐.  นายพชร  พันธุ์รอด 
๒๑.  นางสาวขนิษฐา สกุลวา 
๒๒.  นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บ ารุง 
๒๓.  นายค านึง ประเสริฐสิทธิ์ 
๒๔.  นางรัตนา  สุมังคละ 
๒๕.  นายประวิทย์  ต่อสกุล                
๒๖.  นางสาวปัทมา แซ่กิม 
๒๗.  นางสาวสุภาพร  เสือเผือก 
๒๘.  นางสาวศริญญา พิมพ์หนู 
๒๙.  นายปิยะวัจน์  กูบขุนทด 

๓๐. นางสาวไพรินทร์ อินริ้ว 
๓๑.  นายอาทิตย์  เก่งสาริกิจ 
๓๒.  นายณรงค์ ฤทธิ์เทพ 
๓๓.  นางสาวชลธิชา กอแก้ว 
๓๔.  นางสาวพันทิภา นาคจันทร์ 
๓๕.   นายธงชัย ศรีค าขลิบ                 
๓๖.  นางดาวล้อม ธีระรังสิกุล 
๓๗.  นายสุชาติ โตสงคราม 
๓๘.  นางจันทร์แรม ต่อสกุล 
๓๙.  นายเผ่าไทย เสียงแจ่ม 
๔๐.  นายเจนวิทย์ ถ้วยอิ่ม 
๔๑.  นางปภาวรา  เพ็ชรอินทร์ 
๔๒.  นางสาวอังคณา คลังเมือง 
๔๓.  นางสุภาวดี เนตรทิพย์ 
๔๔.  นางสาวสมฤดี จันทร์สา 
๔๕.  นายปวิช อยู่โพธิ์                 
๔๖.  นายวัชระ  น่วมอินทร์  
๔๗.  นางสาววิชุดา ทองหาญ 
๔๘.  นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล 
๔๙.  นายเรวัต  ลายน้ าเงิน 
๕๐.  นางสาวนุงนุช  แก้วจัตุรัส            
๕๑.  นายสุเมธี  จ าลองกุล 
๕๒.  นายค ารณ  ขอบบัวคลี่ 
๕๓.  นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก 
๕๔.  นางสาวจิรภัท บุญเรือง 
๕๕.  นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ 
๕๖.  นางอัญชลี  อัครวงษ์     
๕๗.  นางสาวอัญชลี  เวียงนาค 
๕๘.  นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล 

รายงานการประชมุ 
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๕๙.  นางภัทรินทร์  โตเดช 
๖๐.  นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล 
๖๑.  นายณรงค์ศักดิ์  แก้วทิ               
๖๒.  นายสามารถ  กล่อมเกลา 
๖๓.  นางปิยะฐิฏาร์ ประพาไชยมงคล 
๖๔.  นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์ 
๖๕.  นางสาวสิรินทิพย์ เอี่ยมสาหร่าย 
๖๖.  นายพีรศักดิ์ ทองกลม 
๖๗.  นายประยงค์  ศรีไพสณท์ 
๖๘.  นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยม 
๖๙.  นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ์ 
๗๐.  นางมาลัย  ต้อนแก้ว 
๗๑.  นางสินี สุนทรา 
๗๒.  นางสาวภัสราภรณ ์ โพธิ์พันธุ์ 
๗๓.  นางสาวศิริพร  จะริวรรณ 
๗๔.  นางสาวศุภิกา  ทิพย์อ้าย 
๗๕.  นางสาวทาริกา  อุดเทพ 
๗๖.  นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจ 
๗๗.  นางสาวมาลินี  เกศธนากร 
๗๘.  นางรณิดา อินทร์ฉ่ า 
๗๙.  นายมนัส ประจักษ์อ านาจ            
๘๐.  นางสาวฉตัรเงิน สอนบุญเกิด 
๘๑.  นางสาววริยา ชาติสุทธิ์ 
๘๒.  นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม 
๘๓.  นางสาววราภรณ์ ต้นตลับทอง 
๘๔.  นางสาวเจนจิรา นิลพัส 
๘๕.  นางสาวนวลปรางค์  ปิ่นทอง 
๘๖.  นายวีระศักดิ์ บุญสุวรรณ์ 
๘๗.  นางสาวบุญฑริกา โพธิ์อ่อง 
๘๘.  นางสาวพิจิตรา  กลั่นสุธน 
๘๙.  นางสาวธนิตา  แจ่มเมือง 
๙๐.  นางสาวสุกัญญา หอมสุวรรณ์ 
๙๑.  นางสาวอัชราภรณ์  ทองไทย 
๙๒.  นางสาววราล ี ทองไทย 
๙๓.  นางสาวลลนา  จูเฉย 
๙๔.  นางสุรีรัตน์ ขอบบัวคลี่  
๙๕.  นายคันชิต  สุขลี่ 
๙๖.  นางสีปรั่ง  พุททองศรี   
๙๗.  นายกิตติ เฉลิมพงษ์  

๙๘.  นางสาวสุวรรณนี ขุมโมกข์ 
๙๙.  นางสุภัทตรา นกทนงค์ 
๑๐๐.  นางสายฝน  งามข า 
๑๐๑.  นายประกอบ  สุทธศิริ 
๑๐๒.  นางพรรณี  สุทธศิริ 
๑๐๓.  นายทศพล พวงเงิน 
๑๐๔.  นายสมเดช แป้นอินทร์ 
๑๐๕.  นายวิสูตร  สุขสมรัตน์ 
๑๐๖.  นายสุนทร สุวรรณวัฒนากุล 
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ผู้ไม่มาประชมุ 8 คน   
                             ๑. นายวิชาญ โพธิ์อ่อง                 (ไปราชการ) 
                             ๒. นางชรินทร์ ทองค า                 (ไปราชการ) 
                             ๓. นางสาวปวิตรา สุขข า              (ไปราชการ) 
                             ๔. นายค านึง ประเสริฐสิทธิ์           (ไปราชการ) 
                             ๕. นายสิทธิชัย มีทับทิม               (ไปราชการ) 
                             ๖. นางสาวอัญชลี เวียงนาค          (ลาป่วย) 
                             ๗. นายนิททรร์ ศรีเนาวรัตน์          (ลากิจ) 
                             ๘. นายสรร ทิวาลัย                    (ลาป่วย) 
 ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
            ๑.๑  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

“...การให้การศึกษาที่ดีนั้น เป็นงานที่ละเอียดลึกซ้ึงมาก จ าเป็นต้องใช้ความรอบรู้อันกว้างขวาง  
ใช้ความสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า จึงจะท าได้ส าเร็จ..”.  
               พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัย 

                                                         วิชาการศึกษา ประสานมิตร  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
            ๑.๒  แสดงความยนิดกีับบุคลากรของโรงเรียน 

         ๑.๒.๑ ยนิดตี้อนรบั รองผู้อ านวยการ ศิรนินัท ์ยอดฉมิมา รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 
ท่าตะโกพทิยาคม 

 ๑.๒.๒ ยนิดตี้อนรบัครใูหม่ 
          ๑) นายประยงค์  ศรีไพสณท์  ครูวิชาเอก เกษตรกรรม  

ย้ายมาจาก โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
          ๒) นายปวิช  อยู่โพธิ์    ครูวิชาเอก สังคมศึกษา 

ครูผู้ช่วย เดิมเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 
          ๓) นางสาวพันทิภา  นาคจันทร์  ครูวิชาเอก วิทยาศาตร์ 

ย้ายมาจาก โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
มตทิีป่ระชมุ   - รบัทราบ -                         
ระเบยีบวาระที ่๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 

มตทิีป่ระชมุ  - รบัรอง -                                    
ระเบยีบวาระที ่๓  เรื่องสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
                - ไม่ม ี-                                    
มตทิีป่ระชมุ    -  
ระเบยีบวาระที ่๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพือ่ยดึถือปฏบิตัิ 
          ๔.๑  เรือ่งจากผู้อ านวยการ 

        ๔.๑.๑  ปิดภาคเรยีนที ่๒/๒๕๕๙  วนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
                ๔.๑.๒  ปฏบิตัิการลดอบุตัิเหตทุางถนน ๗ วนัอนัตราย ชว่งเทศกาลสงกรานต ์๒๕๖๐ ระหวา่ง 
วนัที ่๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
                           ขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ดื่มสุรา เพ่ือหลีกเลี่ยงเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
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                 ๔.๑.๓  ระบบ OBEC – Mail (เอกสารหมายเลข ๑) 
                           ดว้ย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งนโยบาย ผ่านส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ทุกคนในสถานศึกษาทั่วประเทศ Login เข้าสู่ระบบ obec Mail เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารและ
ติดต่อสื่อสารโดยตรงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ แจ้งให้ 
ทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน Login เข้าสู่ระบบ obec mail 
ที่ http://obecmail.org โดยใช้ User name และ Password ตามบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านรายบุคคล 
ได้แจ้งโรงเรียนแล้วตามหนังสือ ศธ ๐๔๐๔๒/๑๖๐๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่วนคู่มือการใช้งานสามารถดาวโหลด
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒  
                 ๔.๑.๔  การอบรมคร ู
                           การอบรมครู สพฐ จะใช้วิธีการให้งบประมาณในเบื้องต้น คนละ ๑๐,๐๐๐   บาท  
เพ่ือให้ครูอบรมในเรื่องที่ตนเองต้องการ โดย สพฐ จะข้ึนหลักสูตรไว้หน้าเว็บไซต์ และจะก าหนดระยะเวลาให้ครูเข้าไป
เลือกหลักสูตรที่ตนเองต้องการที่จะอบรม หลังจากนั้น สพฐ จะได้สรุปในแต่ละหลักสูตรว่าแต่ละหลักสูตรจะใช้
ระยะเวลาอบรมเท่าไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบการหรือสถาบันที่จะพัฒนาได้เสนอหลักสูตร
ให้ สพฐ. พิจารณาว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องเป็นประโยชน์กับครูหรือไม่ เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงจะข้ึนเว็บไซต์
ให้ครูได้เข้าไปเลือกหลักสูตรอีกครั้ง 
                 ๔.๑.๕  การเดนิทางไปทัศนศกึษาของคณะครูและนกัเรยีน 
                           การเดนิทางไปทัศนศึกษาของคณะครูและนักเรียน ยังมีข่าวที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ 
อยู่บ่อยๆ ขอให้ทุกโรงเรียนด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนออกไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องตระหนักและปฎิบัติตามมาตรการ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วย คือ 

๑) ห้ามออกเดินทางตอนกลางคืน 
๒) ก าชับให้ศึกษา ตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางก่อนเดินทาง 
๓) ตรวจสอบสภาพรถ และมาตรฐานรถว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ 
๔) จัดทัศนศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียง ควรละเว้นการเดินทางระยะไกลหากไม่จ าเป็น 
๕) ให้ความส าคัญกับการท าสัญญาที่เน้นความปลอดภัยกับผู้ว่าจ้างโดยระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

อย่างชัดเจน 
                 ๔.๑.๖  การอนมุัตยิา้ยขา้ราชการครู 
                  การประชุม กศจ นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
ครู สังกัด สพม. ๔๒ จ านวน ๔๒ ราย ทั้งภายในเขตและย้ายต่างเขต โดยจะออกค าสั่งวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  
พร้อมกันทั่วประเทศ เพ่ือให้มีผลกระทบกับเรื่องเงินเดือน 
                ๔.๑.๗  การพจิารณาความดีความชอบ 
                            โรงเรยีนให้ความเป็นธรรมกับครูทุกคน ด าเนินการอย่างเป็นระบบมีกระบวนการที่ชัดเจน 
            ๔.๑.๘  การก าหนดต าแหนง่และอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาเพื่อรองรบั 
การบรรจผุูร้ับทนุโครงการทนุศึกษาดา้นการสอนภาษาตา่งประเทศทีส่องเพือ่ผลิตครูในสาขาวชิาที่ขาดแคลน 
รุน่ที ่๒  
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                           โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้รับการอนุมัติก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้รองรับการบรรจุผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๒  สพม. ๔๒ จ านวน ๑ อัตรา 
                 ๔.๑.๙  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาขอมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะช านาญการพเิศษ  
                           ผลการด าเนินงานของ สพม.๔๒  
                 ๑) ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ระหว่างเสนอ กศจ. เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งกรรมการชุดที่ ๑  
ทุกสาขาวิชา  จ านวน  ๒๒  ราย 
                            ๒) ขออนุมัติผลคะแนนประเมินด้านที่ ๑ และ ๒ เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งกรรมการประเมินชุดที่ ๒  
ทุกสาขาวิชา  จ านวน  ๒๘  ราย 
                            ๓) ประชุมกรรมการแล้ว (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา แนะแนว) 
                            ๔) อยู่ระหว่างนัดกรรมการประชุม 
                                 นดัประชุมกรรมการ  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  วิชาภาษาอังกฤษ 
                                นัดประชุมกรรมการ  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
                                 นดัประชุมกรรมการ  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  วิชาคณิตศาสตร์ 
                                นัดประชุมกรรมการ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  วิชาคอมพิวเตอร์ 
                                 อยู่ระหว่างอ่านผลงานด้านที่ ๓ (ยังไม่ได้นัดประชุม) วิชาสังคมศึกษา 
                            ๕) แจ้งผลงานปรับปรุง ๓ เดือนและปรับปรุง ๖ เดือน ทุกสาขาวิชา 
               ๔.๑.๑๐  โรงเรยีนคณุธรรม 
                             นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้ทุกเขตพ้ืนที่มี
โรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ ๓๕% ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ โดยมีครูเข้ารับการอบรมคุณธรรมจ านวน 
เขตละ ๕๐๐ คน และในปี ๒๕๖๑ มีโรงเรียนคุณธรรมครบ ๑๐๐ % 
                       สพม. ๔๒ ขอเชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าเป็นโรงเรียนคุณธรรม ในรุ่นแรก ๓๕% ซึ่งก าหนด 
จะอบรมให้ครูแกนน าระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
               ๔.๑.๑๑  รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการคดิเลขในใจ ม.๑ – ๓ 
                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายเร่งด่วน ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการ ฝึกทักษะการคิดเลขในใจ ซึ่งประกอบด้วยการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก ลบระคน การคูณ 
หารละคน และการบวก ลบ คูณ หารละคน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การคิดเลขในใจของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสามารถดาวโหลดเอกสารคู่มือ แบบฝึกทักษะการคิดเลข
ในใจ และเทคนิคการคิดค านวณจากเว็บไซต์ http://goo.gl/QyvapV 
                ๔.๑.๑๒  การก าหนดใหว้นัที ่๕ ธนัวาคมของทุกป ีเปน็วนัหยดุราชการ 
                            โดยนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
               ๔.๑.๑๓  การแจง้เปลีย่นแปลงบญัชเีงนิฝากธนาคารเพื่อรบัโอนเงนิเดอืน 
                           การแจง้เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือรับโอนเงินเดือน ขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ สพม. ๔๒ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน เพื่อกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จะได้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนได้ทันที กับการรับเงินเดือนในเดือนถัดไป และขอให้คงบัญชีเงินฝาก

http://goo.gl/QyvapV
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ธนาคารเดิมไว้จนกว่าจะมีการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีใหม่ เพ่ือป้องกันการโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ และจะท าให้เกิด 
การ Regect จะท าให้ได้รับเงินเดือนล่าช้ากว่าปกติ 
                ๔.๑.๑๔  กรณปีดิบัญชเีงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิตา่งๆ หรือยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีห่ักบญัชเีงนิเดือน  
                             กรณปีิดบัญชีกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ หรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่หักบัญชีเงินเดือน 
ขอให้แจ้งการปิดบัญชีเงินกู้หรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันท าการสุดท้าย
ของเดือน เพ่ือจะได้ด าเนินการงดหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายในเดือนถัดไป 
               ๔.๑.๑๕  ระเบยีบในการเดนิทางไปราชการตามพระราชการกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                             แจ้งระเบียบในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือทราบและถือปฎิบัติ 
              ๔.๑.๑๖  หลกัเกณฑ์และหลกัฐานประกอบการเบิกจา่ยคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและ 
การเดินทางไปราชการตา่งประเทศ และวธิปีฏบิตัิกรณผีูเ้ดนิทางท าหลักฐานประกอบการเบิกจา่ยเงนิสญูหาย  
                            หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย  
เพ่ือทราบและถือปฎิบัติ 
              ๔.๑.๑๗  การจัดงานวนัสถาปนาโรงเรยีน วนัที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ (ครสูชุาต ิ โตสงคราม) 
                          ๑) คณะครูและบุคลากรรับทราบ ค าสั่งวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๗ ปี  
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
                            ๒) เชญิชวนคณะครูและบุคลากรทุกท่านร่วมงาน และร่วมท าบุญ ในวันสถาปนาโรงเรียน 
มตทิีป่ระชมุ     - รับทราบ -                         

   ๔.๒  เรือ่งจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบรหิารทัว่ไป (นายวชิาญ  โพธิอ์่อง)                                                            
                    ๔.๒.๑  แจง้ผลการด าเนนิงาน “สวสัดิการโรงเรียนทา่ตะโกพทิยาคม”(ครปูยิะฐฎิาร ์  
ประพาไชยมงคล) (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  
                             ผลการด าเนนิงานสวสัดิการ โรงเรยีนทา่ตะโกพิทยาคม ประจ าเดือน มนีาคม ๒๕๖๐ 
                              เงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐             ๙๖,๒๔๔.๗๑   บาท 
                              รวมรายรับ                                                 ๑๙,๒๕๐.๐๐   บาท 

          รายจ่าย                                                   ๕๙,๗๗๕.๗๕   บาท 
                               ยอดคงเหลือ                                             ๕๕,๗๑๘.๙๖    บาท 
                    ๔.๒.๒  แจง้ผลการด าเนนิงาน “กองทนุสวสัดิการโรงเรยีนทา่ตะโกพิทยาคม พ.ศ.๒๕๓๘” 
(ครรูตันา สมุงัคละ) (เอกสารแนบ)  
                              สรปุรายได้และรายจา่ยประจ าเดือน มนีาคม ๒๕๖๐ 
                              รวมรายได้                ๖๒๙,๒๘๐.๙๔   บาท 

          รายจ่าย                  ๒๓๕,๙๐๐.๐๐   บาท 
                               ยอดคงเหลือ              ๙๓,๓๘๐.๙๔   บาท 
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            ๔.๓  เรือ่งจากรองผูอ้ านวยการ กลุม่บรหิารวชิาการ (นายวชิาญ  โพธิอ์่อง) 
                   ๔.๓.๑  การจดัท าทะเบยีนหนงัสือยืมเรยีน 
                              ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าทะเบียนหนังสือยืมเรียน 
                   ๔.๓.๒  การสั่งการบา้นนักเรยีน 
                             การจัดการเรียนการสอนของครู สั่งการบ้านนักเรียนให้น้อยลง 
                   ๔.๓.๓  การสอบแกต้วันักเรยีน ครัง้ที ่๒ 
                             ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่งตั้งตัวแทนสอบแก้ตัวนักเรียน ในกรณีท่ีครูผู้สอนมีภารกิจ 
ในระหว่างปิดภาคเรียน 
                   ๔.๓.๔  งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
                               ๑) ให้จัดท าโครงการแยก โดยมีงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๓,๐๐๐ บาท 
                               ๒) ให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ล าดับการเรียนรู้  
๕ องค์ประกอบ  ๓ สาระการเรียนรู้ และ ๑ ฐานทรัพยากรท้องทิ่น  และครูที่สอบวิชาเดียวกันให้เลือกท าใบงานคนละเรื่องกัน 

๓) แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งแผนแล้วแต่ไม่ถูกต้อง 
ให้น ากลับไปแก้ไขและส่งเปิดเทอม 
                   ๔.๓.๕  การจดัเตรยีมแผนการจดัการเรียนรู้ 
                             ให้จดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน  
 มตทิี่ประชุม    - รับทราบ -                         
             ๔.๔  เรื่องจากรองผู้อ านวยการ กลุม่บรหิารงบประมาณและสนิทรัพย ์(นายธนดล  สุมงัคละ) 
                    ๔.๔.๑  งานอาคารสถานที ่
                           ๑) โต๊ะท างานขา้ราชการครู 
                                มอบหมายให้ครูณรงศักดิ์ แก้วทิ ส ารวจโต๊ะครู แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                          ๒)  การปรบัปรงุพืน้ทีห่ลังอาคาร ๔ เปน็ทีจ่อดรถ 
                                 เชิญชวนคณะครูร่วมสมทบทุนเพ่ือสร้างโรงจอดรถ โดยสนับสนุนเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
                             ๓)  การสรปุโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                                 โครงการงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมยังไม่ส่งสรุปโครงการ 

  ๔.๕   เรื่องจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบรหิารงานบคุคล (นายธนดล  สมุงัคละ) 
                    ๔.๕.๑  การลงเวลาปฏบิตัริาชการของภาคเรยีนที ่๑/๒๕๖๐ 
                               ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะลงเวลาปฎิบัติราชการด้วยการเซ็นต์ชื่อ และก าหนดการลงเวลา 
มาปฎิบัติราชการสาย คือ หลังเวลา ๐๘.๑๐ น.  และการลงชื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติ
ราชการที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
มตทิีป่ระชมุ   - รบัทราบ -                          

  ๔.๖  เรือ่งจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบรหิารกจิการนักเรยีน (นายธนดล  สุมงัคละ) 
                  ๔.๖.๑  กจิกรรมตอ้นรบัน้องรัก วนัที ่๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐    
                            มอบหมายครูที่ปรึกษา รับรายงานตัวกิจกรรมต้อนรับน้องรัก        
                    ๔.๖.๒  ประชุมผูป้กครองนกัเรียน วนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
                  ๔.๖.๓  การอยูเ่วรยามในชว่งปดิภาคเรยีน 
                            ให้ปฏบิัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 



~ ๘ ~ 

 

มตทิีป่ระชมุ   - รบัทราบ -        
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา  
                     -  ไม่ม ี-    
มตทิีป่ระชมุ       - 
ระเบยีบวาระที ่๖   เรื่องจากกลุม่สาระฯ/บคุลากรอืน่ๆ ของโรงเรยีน                 

๖.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
       ให้มีการบริการน้ าและกาแฟ (ตั้งไว้ ๑ จุด) ของแต่ละอาคาร 
๖.๒  ศนูยว์จิยัและพฒันางานบุคลากร  
       ประกอบด้วย  ๑. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                        ๒. นางณชญาดา บ ารุงศรี 
                ๓. นางสาวมาลินี  เกศธนากร 
                ๔ นางสาวศุภิกา  ทิพย์อ้าย 
                ๕ นางสาวกนกวรรณ จงเกศกรณ์ 

 มตทิีป่ระชมุ      - 
ระเบยีบวาระที ่๗  เรื่องอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 ๗.๑    -  ไม่ม ี- 
มตทิีป่ระชมุ       - 
 
 
 
           
 
 
            
                                    (นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์)                     (นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร) 

        ผู้จดรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 


