
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 16 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

.................................................................................................................................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ดร.รัฐวิทย์    ตั้งเกียรติพชร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กล่าวเปิดการประชุม 
และมอบใหน้ายสฤษฎ์   ฉิมพาลี ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการเป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุม ครั้งที่  2/2562 

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ส้วม สปช.  601/26 
ตามท่ีโรงเรียนได้รับอนุญาตจาก สพป.จบ.2 ให้ด าเนินการรื้อถอน ส้วม สปช.601/26 บัดนี้ทางโรงเรียนได้

ด าเนินการรื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ด าเนินการรื้อหลังคา โครงเหล็กกระเบื้องที่มีสภาพสามารถใช้งานได้ ไปใช้
ในการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 

 4.1 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน 
  4.1.1   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

4.1.2 คาราวานแนะแนวการศึกษา 
4.1.3 กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)  
4.1.4 พิธีถวายพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9  
4.1.5 พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 
4.1.6 กิจกรรม ธ.ก.ส. อาสาเพื่อสังคม 

  ดร.รัฐวิทย์   ตั้งเกียรติพชร  เห็นด้วยกับนโยบายการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นประจ าภาคเรียนละ 1 
ครั้ง  เพราะการประชุมผู้ปกครองถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ช่วยให้
การด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และช่วยลดปัญหาขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดข้ึน 
  



 

 

4.2   การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ให้โรงเรียนด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ

สถานศึกษา  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการสรรหาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. นายสุวัฒน ์  ศรีสวัสดิ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายมัน  ธรรมมุทิศ รองประธานฯ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. พระปลัดสาย   ปัญญากฺโร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
4. นายพงษ์พันธ์  ศรีโสภณนิมิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายเสาร์  โทชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางวันดี  ศิริมงคล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสงค ์  ธรรมมุทิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายจีน  ธรรมมุทิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายจีรศักดิ์  น้ าแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นางสมจิต  แซ่ลี้  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   
11. นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์  กรรมการผู้แทนครู   
12. นางสาวรัตนาวดี    ธรรมมุทิศ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
13. นายปาด  เห็ดตุม  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   
14. นางสาวพนอจิต หลิวทวีสีประกาย  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
15.นายสฤษฎ์    ฉิมพาลี   กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
1.ดร.รัฐวิทย์     ตั้งเกียรติพชร 
2.นายกไทยพิชิต    ดวงตา 
3.พ.จ.ต.พลยุทธ    นามณรงค์ 
4. คุณณัฐชยาน์  หลิวทวีสีประกาย 
5.คุณไพจิตร    จงเจริญ 
6.คุณสมจิตร์      พิศพรรณ 
7.คุณวันชัย      บุญชนัง 
8.คุณบรรเทิง  มีเมือง 
10.คุณขจรศักดิ์    นพสาย 
11.คุณวัฒนา     ขุนโขลน 
12.คุณอุทิศ      ยินดีทรัพย์  

  



 

 

 4.3 การจัดงาน “การแสดงสร้างสรรค์  ปั้นหม้อสัมพันธ์ 63” 
โรงเรียนได้ก าหนดจัดงาน “การแสดงสร้างสรรค์  ปั้นหม้อสัมพันธ์ 63” ขึ้นในวันที่ 13  มีนาคม พ.ศ. 2563 โดย
รูปแบบการจัดงานเป็นการแสดงของนักเรียน มีการจ าหน่ายพวงมาลัย และออกสลากการกุศลจ านวน 1,500 ฉบับ เพื่อ
หารายได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่นนักเรียนชั้นปฐมวัย ปูกระเบื้องใต้ถุนอาคารพลอยไพลินและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
ห้องประชุม 

 มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

5.1  ฝ่ายบริหารบุคคล 
    5.1.1. แนะน าข้าราชการ บรรจุใหม่ 
 1.นางสาวปัทมา  แปลงโสม วิชาเอกคณิตศาสตร์  (บรรจุใหม่) 
 2.นายสุริยา  การ่อน  วิชาเอกพลศึกษา  (บรรจุใหม่) 
 3.นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ  วิชาเอกปฐมวัย   (ย้ายจาก ร.ร.บ้านร่มโพธิ์ทอง สพป.ฉะเชิงเทรา 

เขต 2) 
              
             5.1.2. ข้าราชการครูได้รับอนุมัติย้าย 

1.นางชัชชญา  อภิธรรมภูษิต ย้ายไป ร.ร.วัดสิงห์ สพป.จบ.1 
2.นางสาวชลธิชา  พลอาจ  ย้ายไป ร.ร.วัดโป่งฯ สพป.จบ.1 

              5.1.3. การย้ายข้าราชการครูประจ าปี  2563 
1.นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค        เขียนย้ายไป ร.ร.บ้านประตง 
2.นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช        เขียนย้ายไป ร.ร.ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2 
3.นางสาวกรรณาภรณ์  พุฒชงค์        เขียนย้ายไป ร.ร.ในอ าเภอขลุง สพป.จันบุรี เขต 2 
4.นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม        เขียนย้ายไป ร.ร.ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 
 

 5.2 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  5.2.1 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบ 4 ( สมศ. ) ในระหว่างวันที่ 
17-18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  โดยโรงเรียนจะขอความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา           บางท่านในการให้
ข้อมูลและพูดคุยคณะกรรมการในวันดังกล่าว 
  5.2.2  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ป.6 และ ม.3 



 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จะด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม นักเรียนโดยการจัดกิจกรรม
ติวโอเน็ตให้นักเรียนทุกคน  และติวเสริมส าหรับนักเรียนที่สนใจช่วงหลังเลิกเรียนทุกวันระหว่างเวลา 15.30 –17.30 น. 

5.2.3 การจัดงานมหกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนก าหนดวันงานมหกรรมวิชาการ เพื่อออกร้านแสดงผลงานนักเรียน แสดงนวัตกรรมกรรมการศึกษา

ของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระและการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งการออกร้านจ าหน่ายอาหาร ผลงานนักเรียน ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เชิญชวนผู้สนใจและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
5.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 5.3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่  ซึ่งใช้งบประมาณด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ดังต่อไปนี้ 
1.ต่อเติมโรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารเดิมมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน โรงเรียนจึงได้

ด าเนินการต่อเติมโรงอาหารเพ่ือให้เพียงพอต่อนักเรียนที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
2. จัดท าโต๊ะ-เก้าอ้ี โรงเรียนได้จัดท าโต๊ะ-เก้าอ้ีเพ่ือใช้ในโรงอาหาร โดยใช้วัสดุจากเหล็กกระชังปลาเก่า และไม้

ส่วนที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารเรียน 
3. ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ า เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินการรื้อถอนห้องส้วม สปช.601/26  เรียบร้อยร้อยแล้ว 

เพ่ือให้จ านวนห้องส้วมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน จึงได้ด าเนินการก่อสร้างส้วมขนาด 4 ทีน่ั่ง เพิ่มเติมเพ่ือให้บริการ
นักเรียน 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วหน้าโรงเรียน เนื่องจากรั้วหน้าโรงเรียนเกิดการช ารุดเนื่องจากได้รับแรงกระแทกจากลูก
ฟุตบอล ท าให้เกิดการช ารุดหลายจุด โรงเรียนจึงได้ด าเนินการซ่อมแซม เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

5.4 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
5.4.1. โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง                 

และมีคุณภาพภาคเรียนที่ 2/2562   (ปีงบประมาณ 2563) 
โรงเรียนได้ด าเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนเป็นที่

เรียบร้อยแล้วในอัตรา  อนุบาล 100  ประถมศึกษา 195 บาท และมัธยมศึกษา  210  บาท  
5.4.2. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-donation  
ระบบบริจาค E-donation เป็นรูปแบบการบริจาคเงินให้โรงเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   



 

 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคที่จะบริจาคเงินให้โรงเรียน ซึ่งสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยสามารถ
บริจาคได้ 2 ช่องทางคือ 1.บริจาคเงินสดให้โรงเรียน โรงเรียนจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และเจ้าหน้าที่จะน า
ข้อมูลของผู้บริจาคเข้าระบบ หรือ 2. สแกน QR code โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยโดยตรง ซึ่งข้อมูลผู้บริจาคจะ
ไปปรากฏที่กรมสรรพากรโดยตรง 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

5.5 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
     รายงานผลการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรีประจ าปี 2562 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เซปักตระกร้อ รุ่นอายุ 12 ปี หญิง 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

5.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 นายกไทยพิชิต  ดวงตา นายกองค์การบริการส่วนต าบลเทพนิมิต กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกัน
ท าให้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

เลิกประชุม เวลา  14.30   น. 

 
 
 

(นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)                                     (ดร.รัฐวิทย์  ตั้งเกียรติพชร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
                  ผู้บันทึกการประชุม                                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


