
 

 

OIT-33 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
ส านกกงานเตพื้นนทีกการึกกาามกยยมึกกาาสกนนรร         

ส านกกงานรณะกรรมการการ กึกาาตกนนื้นนฐาน  
กระทรวงึกกาายกิาร 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
ครั้งที่ ๑ /256๕ 

เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  256๕ 
ณ ห้องประชุมทองกวาว  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

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

ผู้มาประชุม 

  1. พระญาณสิทธาจารย์    ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   
  2. นายปิ่นทอง  วงค์วาส  ต าแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นางแย้ม  จันทะไชย  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  4. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนครู   
  5. นายร าเพลิน  ทองไสย์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  6. นายพฤทธิ์  บัวขันธ์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7. หลวงปู่ที  บญฺกาโม  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทน 
         องค์กรศาสนาในพ้ืนที่  
  8. นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ  ต าแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางสาวกุลิสรา  พูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์ 
  2. นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี  
  3. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์ 
  4.  นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  - 

วาระท่ี ๒. รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 

  -   

วาระท่ี ๓. เรื่องสืบเนื่อง 

  - 



วาระท่ี ๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  - 

วาระท่ี ๕. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑   ความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน        

      ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โดยก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถยื่นค าร้อง
ขอย้ายตามแบบค าร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี ในการนี้ทาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ด าเนินการและให้สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ประสงค์ขอย้ายมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดนั้น 

     ในการนี้ทางโรงเรียนด าเนินการส ารวจต าแหน่งว่างในปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีครูย้าย  ๑ ต าแหน่ง  
คือวิชาเอกฟิสิกส์  และลาออกจากราชการ  ๑  ต าแหน่ง  คือวิชาเอกคอมพิวเตอร์  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๕  
เราคาดว่าจะมีต าแหนง่วา่งและความตอ้งการวิชาเอก โดยพิจารณาขอ้มลูบคุลากรความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งการ

จดัการเรยีนการสอนและจ านวนบคุลากรแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู ้พิจารณาไดว้า่ ควรขอต าแหนง่ครูผูส้อน ในล าดบัท่ี ๑

วิชาเอกฟิสิกส ์และล าดบัที่ ๒ วิชาเอกเคมี  ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งที่ก าหนดในหลกัสตูรสถานศึกษา จึงขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

       -ที่ประชุมรับทราบและมติเห็นชอบ 

วาระท่ี 6. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  - 
               

 เลิกประชุมเวลา 15.๐๐ น. 

 

 
                      (นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
  
 
         (นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



 

 



รายงานการประชุมรณะกรรมการสถาน กึกาาตกนนื้นนฐานโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
รรกนงทีก 2 /2565 

เม้กอวกนทีก  19  ืฤาภารม  2565 
ณ ห้องโสพทกึน กึกาา  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. พระญาณสิทธาจารย์    ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   
  2. นายปิ่นทอง  วงค์วาส  ต าแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นางแย้ม  จันทะไชย  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  4. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนครู   
  5. นายร าเพลิน  ทองไสย์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  6. นายพฤทธิ์  บัวขันธ์   ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7. หลวงปู่ที  บญฺกาโม  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นท่ี  

  8. นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ   ต าแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางสาวกุลิสรา  พูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 

ผู้เต้าร่วมประชุม 
  1. นายเผด็จ  นามวงศ์ษา 
  2. นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์ 
  2. นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี  
  3. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์ 
  4.  นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์  

 

เริกมประชุมเวนา 13.00 น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระทีก 1.     เร้กองทีกประยานแจ้งให้ทีกประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่  เมื่อวันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2565  ที่ผ่านมา  โรงเรยีนหนองแวงวิทยา
ได้รับบรรจุข้าราชการเพ่ิม จ านวน  3  อัตรา ดังนี ้
  1.1  นายเผด็จ  นามวงศ์ษา   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ   
  1.2  นายพงศพัศ  เรืองศร ี ต าแหน่ง  ครูผู้ชว่ย  วิชาเอกสังคมศึกษา 
  1.3  นางสาวชนิสรา  โกษาแสง  ต าแหน่ง  ครูผูช้่วย   วิชาเอกชวีวิทยา   
        ทีกประชุมรกบทราบ 
 

วาระทีก 2.  เร้กองรกบรองรายงานการประชุม  
   รับรอง 

วาระทีก 3.  เร้กองส้บเน้กอง 
   ไม่มี 
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วาระทีก 4.  เร้กองทีกเสนอให้ทีกประชุมทราบ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา  ได้เสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 
  4.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา  รายงานการด าเนินงานของโรงเรียนก่อนนักเรียนเปิด
ภาคเรียน 
   4.1.1 วันที่ 19  เม.ย. 2565  โรงเรียนส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
   4.1.2  วันที่ 9  พ.ค. 2565  คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 
   4.1.3 วันที่  12  พ.ค. 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษารับ
เงินค่าเครื่องแบบและรับอุปกรณ์การเรียน  
   4.1.4  วันที่ 17 พ.ค. 2565  เปิดภาคเรียน  เริ่มด าเนินการเรียนการสอน  
   4.1.5  เนื่องจากประธานกรรมการสถานศึกษาจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่  25 
พฤษภาคม 2565  ที่จะถึงนี้  และท่านได้ด ารงต าแหน่ง  2  วาระติดต่อกันแล้ว  ดังนั้นการประชุมครั้งต่อไปจะ
เป็นการประชุม วาระพิเศษ เพ่ือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา  ตามขนาดของ
โรงเรียนตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  
2564   ลงวันที่  5  เมษายน   2564  หากได้รายละเอียดข้อมูลบุคคลที่เหมาะสม  รวมถึงวันเวลาในการ
ประชุม  โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
      มพิ  ทีกประชุมรกบทราบ 

วาระทีก 5.  เร้กองทีกเสนอให้ทีกประชุมืิจารณา 

  5.1  นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  เสนอข้อมูลมาตรฐานสถานศึกษา  
ประจ า   ปีการศึกษา 2565  ดังเอกสารประกอบ 1 
   มพิ  ทีกประชุมเห็นชอบ  

  5.2  นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์  หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  เสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  
2565   
   5.1.1  ประมาณการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  และการจัดสรรงบประมาณ ดังนี ้
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   5.1.2  โรงเรยีนมีโครงงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรยีนตามมาตรฐานการศึกษา  จ านวน 47  โครงการ  
รายละเอียด  ดังเอกสารประกอบ 2 
          มพิ  ทีกประชุมเห็นชอบ  

       5.3   นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  เสนอการสรรหาอัตราก าลังครูให้
เพียงพอและตรงสาขาวิชาเอก  เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยและวิชา
ภาษาอังกฤษ  มีบุคลากรไม่เพียงพอ  โรงเรียนจึงขอด าเนินการจ้างครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิม อย่างละ  1  อัตรา  โดยใช้เงินนอกงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา (เงินบริจาค 
          มพิ  ทีกประชุมเห็นชอบ  

 5.4  นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป แจ้งโรงเรียนได้จัดท าระเบียบโรงเรียน 
หนองแวงวิทยาว่าด้วยความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 2565  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดูแลความประพฤติ
ของนักเรียน  
    มพิ  ทีกประชุมเห็นชอบ  

 

 

 

 

 



วาระทีก 6.    เร้กองอ้กน ๆ (ถ้ามี) 
 6.1  นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา  มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
  6.1.1  จากที่โรงเรียนได้รับดินจากการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะในชุมชนมาถมสระน้ าทางเข้า
โรงเรียน  แล้วนั้น  ขณะนี้การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปด้วยดี  จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ต่อโรงเรียน 
    มพิ  ทีกประชุมรกบทราบ 
   

เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 

 

                                                      
                         (นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
                                                                
 
         (นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


