
 

ประกาศโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

                         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี  ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖5 

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

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
ให้สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อเป็นค่าหนังสือเรียน 8 กลุ ่มสาระฯ โดยให้ครูผู ้สอนเป็นผู ้คัดเลือกเสนอให้
คณะกรรมการวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกันพิจารณา 

เพ่ือให้การคัดเลือกหนังสือเรียนของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ดังนี้ 

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมพร     แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายธวชัชัย ลายพยัคฆ์              รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ                                                                 
3. นายศรชัย   ช่วยอักษร ผู้แทนครู กรรมการ 
4. นายอาทร แก้วสวัสดิ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
5. นางจันทิรา   วาดบรรเจิด ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6. นางสาวอรุณี   ทวีลาภ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7. นางสุภลักษณ์    คำปล้อง ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
8. นายสุธรรม   ช่วยชัย ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
9. นางสาวอังคณา   บุญชากรณ์             ผู้แทนนักเรียน กรรมการ  
10. นายกิตติศักด์   มูณีรัตน์ ผู้แทนนักเรียน กรรมการ 
11. นางภารดี            สุขอนันต์              รองผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
                         ประกาศ  ณ  วันที่  31   มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
ว่าที่ร้อยตรี    

             (สมพร แก้วคง) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
คร้ังที่ 1/2565 

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องมิ่งเมือง (อาคารเรียน 2) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

..................................................................... 
ประธาน  :  ว่าท่ีร้อยตรีสมพร   แก้วคง 
เร่ิมประชุม  เวลา 13.00 น.  
ผู้มาประชุม จำนวน  9 คน  

1. นายธวัชชัย   ลายพยัคฆ์ 
2. นายศรชัย   ช่วยอักษร 
3. นายอาทร   แก้วสวัสดิ์ 
4. นางจันทิรา   วาดบรรเจิด 
5. นางสาวอรุณี   ทวีลาภ 
6. นายสุธรรม   ช่วยชัย 
7. นางสาวอังคณา   บุญชากรณ์ 
8. นายกิตติศักดิ์    มูณีรัตน์ 
9. นางภารดี    สุขอนันต์ 

ผู้ไม่มาประชุม   จำนวน 2 คน 

1. ว่าที่ร้อยตรีสมพร   แก้วคง 
2. นางสุภลักษณ์    คำปล้อง 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1) ขั้นตอนการซื้อหนังสือต้องมีการจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
1.2) ความสำคัญของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ร่วมกำหนดกิจกรรมการจัดให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของนักเรียน 
- ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการซื้อหนังสือและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ยอด 70% , ยอด 30% 
- ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการซื้อหนังสือเรียนในครั้งต่อไป 

ที่ประชุม          -     เห็นชอบ - 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี   - 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
3.1  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
         - ในการเสนอรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.2 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 - ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี เมื่อสิ้นปีการศึกษานักเรียนต้องคืนหนังสือเรยีนให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรุ่นถัดไป
ได้ใช้ แต่ปีการศึกษาที่ผ่านมาได้จัดซื้อหนังสือให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่ต้องคืนกลับโรงเรียน ทำให้การจัดซื้อหนังสือของ
โรงเรียนมีงบประมาณการซื้อไม่พอกับยอดหนังสือจริงที่ต้องการซื้อ โรงเรียนจึงมีแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้นักเรียนบางส่วน
ส่งคืนหนังสือให้กับทางโรงเรียน และอาจมีการใช้ใบความรู้ให้กับนักเรียนในบางวิชาแทนการใช้หนังสือ 



ที่ประชุม  - เห็นชอบ - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
4.1) พิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ม.1 – 6 ท้ัง 8 กลุม่สาระ ตามบญัชีรายชื่อหนังสือรายละเอียด ดังแนบ 

ม.1 นักเรียน จำนวน 360 คน ยอดสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน 391,180 บาท 
ม.2 นักเรียน จำนวน 329 คน ยอดสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน 417,356 บาท 
ม.3 นักเรียน จำนวน 319 คน ยอดสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน 400,240 บาท 
ม.4 นักเรียน จำนวน 200 คน ยอดสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน 283,485 บาท 
ม.5 นักเรียน จำนวน 201 คน ยอดสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน 265,230 บาท 
ม.6 นักเรียน จำนวน 196 คน ยอดสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจำนวน 214,344 บาท 

   
- ครูอาทร   เสนอให้จัดซื้อหนังสือให้พอกับจำนวนนักเรียน 
- ครูศรชัย   เน้นจัดซื้อวิชาพ้ืนฐานก่อน เมื่อซื้อวิชาพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้วมาซื้อรายวิชาเพ่ิมเติม 
- รองสุธรรม  เนื่องจากการจัดซื้อหนังสือครั้งนี้ งบประมาณเกินจากที่ สพฐ.จัดสรรให้แก่โรงเรียน 

โรงเรียนจะบริหารจัดการอย่างไร 
- รองภารดี  ชี้แจง จะขอซื้อหนังสือครบทุกรายวิชาตามจำนวนนักเรียน และส่วนจำนวนที่เกินจากยอด

จัดสรร จะใช้วิธีการประมูล  
ที่ประชุม   - เห็นชอบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 ครูศรชัย : นำเงินที่เหลือซื้อแบบฝึกหัดของนักเรียน ม.ต้น 
5.2 รองภารด ี : โรงเร ียนเป ิดภาคเร ียนท ี ่  1/2565 ว ันท ี ่  17 พฤษภาคม 2565 ( Onsite) การแจกหนังสือ  
ตามช่ือนักเรียน โดยจัดเป็นถุงๆ แต่ละถุงมีหนังสือครบทุกรายวิชา 
5.3 ตัวแทนนักเรียนชาย : เสนอให้เรียน Onsite เนื่องจากเพื่อนบางคนไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ 
5.4 ตัวแทนผู้ปกครอง : เสนอให้ทางโรงเรียนเปิดเรียนแบบ Onsite 
5.5 ครูอาทร : รายการซื้อหนังสือ ม.1 จำนวน 330 คน แต่นักเรียนจริง 337 คน อยากให้ใช้ยอด นักเรียนจริงในการจัดซื้อ
หนังสือในครั้งนี้  ส่วนนักเรียน ม.4 นักเรียนจริง 204 คน แต่รายการหนังสือ 220 คน กระโดดเกินไป 
5.6 รองสุธรรม : การแก้ปัญหาของตัวเลขส่วนต่าง (เกิน) ของนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ที่เกิน 288,752 บาท จะแก้ปัญหา
ยังไง 
5.7 รองภารดี : ยอดนักเรียน 165 คน ลด 23 คน งบประมาณที่ใช้ 1 ล้านกว่าบาท วิชาการได้จัดประชุมแล้ว 3 รอบ ถ้าจะ
ซื้อหนังสือเรียนตามรายการไม่ได้ ก็จะจัดประมูล ดังเช่นปีก่อน และจะเช็คหนังสือที่เหลือตามกลุ่มสาระของปีก่อน เพื่อมาลด
ยอดการซื้อหนังสือของปีนี ้
5.8 ครูศรชัย : เนื่องจากม.ปลายได้รับจัดสรรเงินเยอะกว่าม.ต้น ท่ีเหลือจะไปเป็นส่วนให้ม.ต้น 
5.9 ผู้ปกครองนางสาวอรุณี : เสนอว่านักเรียนควรจะมีหนังสือเรียนทุกคน โรงเรียนน่าจะมีการจัดสรรให้นักเรียนได้อย่าง
ครบถ้วน 
5.10 รองธวัชชัย : ยอดเกิน 288,752 สามารถลดยอดได้อีก 
5.11 นางสาวอรุณี : นักเรียนที่ไม่ได้มารับหนังสือเรียนซึ่งติดต่อให้โรงเรียนจัดส่งให้ แต่โรงเรียนก็ไม่ได้จัดส่งให้หรือผิดพลาด
ตรงไหนท่ีนักเรียนไม่ได้รับหนังสือ 

ที่ประชุม  จัดซื้อหนังสือตามยอดที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และส่วนที่เกินจากยอดจัดสรร จะเปิดให้ทางร้านประมูลราคาอีก
ครั้ง 

ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 
 
      

               ลงช่ือ           ผู้บันทึกการประชุม 
    (นางสาวสร้อยวันทา    แซ่หลี) 

 
       



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


