
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
ครั้งที ่1/2565  ปีการศึกษา 2565 

วันศุกร์  ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
ณ  ห้องประชุมบัวเขียว   

เวลา  09.00 น 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายทองพูน  พิพวนนอก ประธาน 084-4437097 
2 นายปริญญา  ซองรัมย์ กรรมการ 092-9760035 
3 นางฉวีวรรณ  พรหมขจร กรรมการ 081-0894161 
4 นายธนัฐกวิชนนท์  ภูริหิรัญโชติ กรรมการ 065-3979698 
5 นายบุญมี  พูลสุข กรรมการ 097-0150108 
6 นายจีระพันธ์  ฤกษ์สมุทร กรรมการ 095-5177074 
7 พระประจักษ์  บุญธรรมมาตร์ กรรมการ 084-5093724 
8 พระชัยมงคล  วิสุทโธ กรรมการ 089-2878782 
9 นายพิทยา  ลุนไธสง กรรมการ 061-2273853 
10 นายธนพล  คงทอง กรรมการ 095-7456529 
11 นายไพรวัน  จ าปาดวง กรรมการ 061-1921373 
12 นางอารีรัตน์  มาแจ้ง กรรมการ 081-5696431 
13 นางสาวฐิตาภัสร์  ธนธิษณ์ธีรโชติ กรรมการ 090-1579832 
14 นายสุรชัย  แซ่ลิ้ม กรรมการ 092-5306388 
15 นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์ กรรมการและเลขานุการ 081-7879808 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม  นายธนพล  คงทอง 

 ประธานกล่าวทักทายสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  และส่งมอบให้นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ในฐานะกรรมการและเลขานุการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

 



ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 ผู้อ านวยการแนะน าครูใหม่ที่ย้ายมา  และครูบรรจุใหม่ 

1. นายธีระพันธ์  ปานยืน  ครูเอกคอมพิวเตอร์  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเขาล้าน  สพป.ชพ.๒ 

2. นางสาวภัทรวัตต์  เปรมปรีย์  ครูเอกปฐมวัย  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านช้างเผือก  สพป.ปข.๒ 

3. นางสาวแพรวพรรณ  เจริญผล  ครูเอกพลศึกษา  (บรรจุใหม่) 

4. นางสาวธิดารัตน์  พรมจันทร์  ครูเอกวิทยาศาสตร์  (บรรจุใหม่)       

5. นางสาวอริสรา  แสนรักษา  ครูเอกภาษาอังกฤษ  (ครูอัตราจ้าง) 

1.2 การเตรียมการเปิดเรียนแบบปกติ  ในภาคเรียนที่  1/2565   

- โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้ประเมินตนเองตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด    

  19 ตามมาตรการ  6 มาตรการหลัก  6  มาตรการเสริม  7  มาตรการเข้มของกระทรวง  

สาธารณสุข 

1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติ  ให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน

ดูแล  เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด  ในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านทาง

นายอ าเภอประชุมผู้บริหาร 

- ให้โรงเรียนงดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี 

- ให้โรงเรียนงดกิจกรรมทัศนศึกษา 

- การท ากิจกรรมหน้าเสาธงให้ทุกโรงเรียนสลับชั้นในการเข้าแถว  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

สามารถเข้าแถวได้พร้อมกันทุกชั้นเพราะมีพ้ืนที่เพียงพอให้นักเรียนท ากิจกรรม 

- การใช้โรงอาหารให้โรงเรียนสลับชั้นเรียนในการใช้โรงอาหาร 

1.4 สถานการณ์ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
- โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้ตรวจพบเชื้อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2  มีนักกเรียนติดโค

วิดทั้งหมด  7  คน เป็นนักเรียนในหมู่ที่  7  และหมู่ที่  10  ผู้อ านวยการให้ปิดห้องเรียน  3  
วันในการท าความสะอาด 

1.5  สภาพปัจจุบันในการเปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2565 
 - โรงเรียนบ้านไทยพัฒนามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
  ชั้นอนุบาล  2-3  จ านวน  93  คน 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  จ านวน  133  คน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  จ านวน  167  คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1-3  จ านวน    90  คน 
    รวมนักเรียนทั้งหมด  482  คน 



  - จ านวนครู  25  คน  ซึ่งยังมีครูในชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ยังไม่ครบชั้น 
  - ขอจ้างครูสอนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3   จ านวน  1  อัตรา 
  - ขอจ้างนักการภารโรงจ านวน  1  อัตรา 
  - ขอจ้างผู้ประกอบอาหารให้กับนักเรียน  จ านวน  2  อัตรา 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  - 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบให้แต่ละฝ่ายงานได้ชี้แจงรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบต่อที่ประชุมเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ  ดังนี้ 

4.1 ครูสุวิมล  สีแซก  เสนอ 
1. แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาปี  2565-2568 
2. แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
3. หลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
4. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาผ่านการประเมินของ สมศ.รอบ

ที่  4  ในระดับดี 
มติที่ประชุมอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
4.2 ครูขนิษฐา  ศรีอุทัย  เสนอ  แผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
 1. งบประมาณที่ได้รับ 
  1.1 เงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนอ่ืน  
   - ค่าจัดการเรียนการสอน 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   - อุปกรณ์การเรียน 
   - หนังสือเรียน 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.2 เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
   - เงินสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนต าบลนาสัก  (อาหารกลางวัน) 
   - เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   - เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 
   - รายได้สถานศึกษา 
 2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  2.1 งบด าเนินงาน 



  2.2 งบอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี  15  ปี 
  2.3 งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ขาดแคลน 
  2.4 งบอาหารกลางวันนักเรียน 
  2.5 งบประมาณตามโครงสร้างงาน   
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาใช้งบประมาณตามโครงการแบ่งเป็นฝ่ายงานดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

มติที่ประชุม  อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
4.3  ครูสิทธิเดช  เนตรัก  เสนอเรื่อง 
 1. การแต่งกายของนักเรียน 
 2. การงดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนตามค าสั่งของจังหวัด 
 3. การขอก าลังท่าน  อปพร.มาช่วยงานจาราจรให้กับนักเรียน 
 4. ขอรายชื่อช่างในหมู่บ้าน 
มตทิี่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติให้ 

1. การแต่งกายของนักเรียน 
- นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ให้ตัดผมทรงนักเรียนเกรียนด้านข้างและหลัง 
- นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ให้ตัดผมทรงนักเรียนเกรียนรองหวีเบอร์ 2 
-  นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ให้ตัดผมทรงนักเรียนหญิงไม่มีหน้าม้า  เลยติ่ง
หูลงมา  2  เซนติเมตร 
- การใส่ชุดนักเรียนตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 

 2. การงดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนตามค าสั่งของจังหวัด 
 3. การขอก าลังท่าน  อปพร.มาช่วยงานจาราจรให้กับนักเรียน  ให้โรงเรียนท าหนังสือขอ   
              ก าลังท่านอปพร. ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 

  4. ขอรายชื่อช่างในหมู่บ้าน  คณะกรรมการเสนอ นายอนิรุท  เบาสูงเนิน  ช่างไฟฟ้า 
 4.4  ผู้อ านวยการเสนอขอจ้างครูสอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  จ านวน  1  อัตรา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติให้จ้างครูผู้สอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  จ านวน  1  อัตรา 
 4.5 ผู้อ านวยการเสนอขอจ้างนักการภารโรง  1  อัตรา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติให้จ้างนักการภารโรง  1  อัตรา 
 4.6  ผู้อ านวยการเสนอขอจ้างผู้ประกอบอาหารให้นักเรียนจ านวน  2  อัตรา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติให้จ้างผู้ประกอบอาหารให้นักเรียนจ านวน  2  อัตรา 
 



ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 ท่านประธานคณะกรรมการแจ้งปัญหาที่นักเรียนในปกครอง  ที่ไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนว่า 
                 เกิดจากปัญหาจากตัวนักเรียนเอง  และการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  
 5.2 ท่านผู้ใหญ่ทองพูน  แนะน าให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนโดยในวันศุกร์  ให้นิมนต์ 
                พระมาสอนในตอนบ่ายเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน 
 5.3  พระชัยมงคล  วิสุทโท  แจ้งการทอดผ้าป่าของวัดในวันที่  20  มิถุนายน  2565 
 
 ปิดประชุมเวลา  11.13 น 
 
 
 
 
 

(นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 

ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

 
 

 

 

 

 


