
 
 

 บัญชีลงเวลาประชุมประจ าเดือน เมษายน ของบุคลากรโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันศุกร์ที่ 2๔ ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 1๔.00 น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

------------------------------------ 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
1 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว      
2 นางอุบล จินดาย้อย      
3 นางสุนิษา ตะระสุภณ      
4 นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล      
5 นางสาวนันทวรรณ      สุขพิพัฒนะ      
6 นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกิด      
7 นางสาวกาญจน์ทิพา ศรีสุคนธมิตร      
8 นางสาวปาริฉัตร แสนกาวิน      
9 นางสาวอุษณี จันทร์พุฒ      

10 นายคมกริช โฉมงาม      
11 นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอก      
12 นางสาวสุจิตตา  ฤกษ์วิรี      
13 นางสาวทิพวรรณ อินทะริด      
14        
15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  ประจ าเดือนธันวาคม 

ครั้งที ่๑/2564 
วันศุกร์ท่ี 2๔ ธันวาคม พ.ศ. 256๔  เวลา 1๔.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 
 

 
 
 

 
งานธุรการและสารบรรณ กลุ่มบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 
 
 



 
 

  ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
ประจ าเดือน ธันวาคม 

ครั้งที่  ๑/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 2๔ ธันวาคม พ.ศ. 256๔  เวลา 1๔.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

ประธานในที่ประชุม จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม  
 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
 (พร้อมกัน)  “ข้าพระพุทธเจ้า  ชื่อท่าน...............................................................  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า / 
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี / มีความซื่อสัตย์สุจริต / เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท / มุ่งมั่นแน่วแน่
แก้ไขปัญหา / ของประเทศชาติและของประชาชน / สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน / ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่น      
ในหลักธรรม / ค าสอนแห่งศาสนา / และตามแนวทาง / ในพระบรมราโชวาทตลอดไป / ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม    
ขอเดชะ“/ 
 ค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
 (พร้อมกัน) ข้าพเจ้า คณะครู / และบุคลากรทางการศึกษา / ของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา / ขอให้ค าม่ันสัญญา 
/ ต่อพันธกรณ ี/ ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ / ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ / “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้        
 1. เราจะร่วมกันป้องกัน / และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ / 
 2. เราจะปลูกฝังค่านิยม / ความซื่อสัตย์สุจริต / ระหว่างโรงเรียนและชุมชน / 
  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต / ระหว่างโรงเรียนและชุมชน / ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
/ ทั้งหมดนี้ / เพื่อธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร / ตลอดจิรัฐติกาล 
 แสดงความยินดี วันคล้ายวันเกิดบุคลากร ย้อนหลัง 
 ๑. นางอุบล   จินดาย้อย วันที่ ๒ พฤศจิกายน  
 ๒. นายสายชล ฉุนหอม  วันที่ ๒๖ ธันวาคม 
 ๓. นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอก วันที่ ๒๙ ธันวาคม 

➢ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….   
         
         ระเบียบวาระท่ี ๒ //…   



 
 

➢ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….        

➢ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….       

➢ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 

  ๑. งานหลักสูตร  
  - เร่งส่งหลักสูตรกลุ่มสาระ 
  ๒. งานทะเบียนและวัดผล 
  - การด าเนินการสอบกลางภาค 
  - การกรอกข้อมูล sgs  
  - เล่ม ปพ.5 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….       

๔.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
  ๑. งานการเงิน 
  - มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อน าไปใช้ในเรื่องของ สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
  ๒. งานพัสดุ 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน ๓๒๓,๗๐๐ บาท (ของบประมาณไปเมื่อปี ๒๕๖๔) 
  - ท าเรื่องการจ าหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๓. งานบุคคล 
  - เรื่องอัตราก าลัง ขาดวิชาเอกภาษาไทย เนื่องจากย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ที่โรงเรียนหนองม่วง

วิทยา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่ลพบุรี แจ้งว่า โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา เกิน จ านวน ๒ อัตรา ซึ่งตอนนี้ก็ยังเกิน ๑ 
อัตรา ถ้ามีบุคคลย้ายออกอีก คาดว่าน่าจะไม่ได้อัตราก าลังทดแทน 

  - การเขียนย้ายในปี ๒๕๖๕ มีครูแจ้งความประสงค์ ย้าย จ านวน ๒ ราย(ก าลังด าเนินการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….        
 ๔.๓ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๑. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 - มีการเยี่ยมบ้านออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564 คิดเป็นร้อยละ 89.71 และในภาคเรียนที่ 
2/2564 คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จสิ้นแล้วเป็นบางห้องเรียน  
 - มีการจัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเว้นแต่ภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ผ่านมาไม่ได้จัดประชุม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองประจ า    
ภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  
        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน//…   



 
 

 - งานส่งเสริมประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ในทุก ๆ ปี ปัจจุบันยังมิได้มีการ
จัดเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่         
 - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการตรวจสารเสพติดนักเรียนทุกคน ครูทุกท่านช่วยกัน
สอดส่องดูแลนักเรียนตามห้องน้ าชาย หลังห้องน้ า หลังมุมตึก   
 - งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน มีการตรวจเครื่องแต่งการนักเรียนทุกเดือน นักเรียนชายที่ผมยาว   
ทางโรงเรียนมีบริการตัดผมให้นักเรียนในราคาหัวละ 10 บาท 
 - งานชุมชนและองค์กรสนับสนุน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2564 ที่ผ่านมา  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
 มติที่ประชุม……………………………………………………….       

๔.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๑. งานอาคารสถานที่ 
  - ได้รับการจัดสรรบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 48 แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวนเงิน ๓๒๓,๗๐๐.๐๐ บาท                 
โดยผู้รับจ้างคือ นายสิทธิโชค ศรีวรพจน์     

 ๒. งานโภชนาการ 
  - เก็บค่าอาหารกลางวันนักเรียนคนละ ๒๐ บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

มติที่ประชุม……………………………………………………….   

➢ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑. งานหลักสูตร 
 - การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. งานรับนักเรียน 
 - การเปิดห้องเรียนเพ่ือรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และม.4 
 ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - ขอส ารวจกิจกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - ขอส ารวจการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม  
 - ขอส ารวจการจัดการเรียนการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
 ๔. การจัดสอนเสริม โอนเน็ต ม.3 ม.6 
 ๕. งานแนะแนว 
 - ก าหนดการออกแนะแนว 
 
       กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล//…   



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….            

๕.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
  ๑. งานบุคคล 
  - การขออนุญาตเข้าสายของครู เข้าสายได้ไม่เกินกี่โมง       
  - การขออนุญาตกลับก่อน กลับกี่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….        
 ๕.๓ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 มติที่ประชุม……………………………………………………….       

๕.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

มติที่ประชุม……………………………………………………….       

➢ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
       

 ปิดประชุมเวลา    .............................น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


