
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

คร้ังที่  3/2564 

วันที่  17  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00 น. 

ณ หน้าห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

************************** 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

  1. นายวณัฐพงศ์ ทิพยรัตน์  กรรมการสถานศึกษา 

  2. พระสมุห์ธงชัย  เจียกัลยา  กรรมการสถานศึกษา 

  3. นายวิชัย อนันตเมฆ   กรรมการสถานศึกษา 

  4. นายสาโรจน์ บุญศริิ   กรรมการสถานศึกษา 

5. นางวาสนา พรมสงค์   กรรมการสถานศึกษา 

  6 นายวิรัตน์  ขนาบศักดิ์   กรรมการสถานศึกษา  

7. นายบันลือ รัตนบุรี   กรรมการสถานศึกษา 

8. นายทินกฤต  แซ่ตั้ง   กรรมการและเลขานุการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นางสุนิสา มีทอง   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  

2. นางสิริลักษณ์  บุนนาค   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

3. นายประวัติ  รัตนจันทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายประเสริฐ  จิตรื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งท่ี 11/2565 

ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 อนุญาตให้โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) ก่อนวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 โดยการเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ในวันแรกให้สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรวจ ATK (Home Use) 100% และสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 

20 % ในทุกสัปดาห์ 
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2. นักเรียนให้มีการสุ่มตรวจ ATK (Home Use) ไม่น้อยกว่า 20 % และให้ทำการสุ่มตรวจทุกสัปดาห์ 

3. ให้สถานศึกษาจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของสถานศึกษา 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ที่ประชุม    :  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 3.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 1 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จัดการเรียนการสอน On Site ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 แบบท่ี 1 การ

จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนปกติ(ทุกคน/ทุกวัน) 

ที่ประชุม    :  รับทราบ 

3.2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 1 โรงเรียนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงศาลาพักคอยนักเรียน จำนวน 

300,000 บาท 

ที่ประชุม    :  รับทราบ 

3.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
 1. ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ท้ังหมด 7 ตำแหน่ง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

746,610  บาท  ได้แก่ ครูชีววิทยา ครูวิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ ครูพละ ครูคหกรรม นักการ และแม่บ้าน  
 2. โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 ตำแหน่ง  
ท่ีประชุม    :  รับทราบ 

ที่ประชุม    :  มีมติเห็นชอบ 
 

3.4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 1. แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  

     ม.1  จำนวน 2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 40 คน 

     ม.4   จำนวน  2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 40 คน 

ที่ประชุม    :  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ/พิจารณา 

1. โรงเรียน เสนอให้คณะกรรมการสถาน ศึกษาพิ จารณาเห็นชอบการระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษา                  

(เงินบำรุงการศึกษา) ของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

- ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ    720 บาท : คน : ภาคเรียน 

- ค่าสอนคอมพิวเตอร์       380 บาท : คน : ภาคเรียน 

- ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา    500 บาท : คน : ภาคเรียน 

- ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายปี)  200 บาท : คน  

รวม ภาคเรียนท่ี 1   1,800 บาท : คน   

 ภาคเรียนท่ี 2   1,600 บาท : คน 

ที่ประชุม    :  มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ 

 -  

 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

                                                          ลงช่ือ    ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   (นางสาวชิวนันท์ ศิริรัตน์) 

                                   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
                   

 ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายทินกฤต แซ่ตั้ง 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

 

       ลงช่ือ     

                                    (นายประเสริฐ  จิตรื่น) 

                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
 


