
รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คร้ังที่ 4/2564 

วันที่ 19  มกราคม  2565  เวลา  10.00 น. 
ณ หน้าห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปากน้ำหลงัสวนวิทยา 

------------------------------ 
ผูม้าประชุม 
  1. นายประเสริฐ จิตรื่น   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  2. นายวณัฐพงศ์ ทิพยรัตน์  กรรมการสถานศึกษา 
  3. พระสมุห์ธงชัย  เจียกัลยา  กรรมการสถานศึกษา 
  4. นายวิชัย อนันตเมฆ   กรรมการสถานศึกษา 
  5. นายสาโรจน์ บุญศริิ   กรรมการสถานศึกษา 

6. นางวาสนา พรมสงค์   กรรมการสถานศึกษา 
  7. นายวิรัตน์  ขนาบศักดิ์   กรรมการสถานศึกษา  

8. นายบันลือ รัตนบุรี   กรรมการสถานศึกษา 
9. นายทินกฤต  แซ่ตั้ง   กรรมการและเลขานุการ  

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางสุนิสา มีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  

2. นางสิริลักษณ์  บุนนาค   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
3. นายประวัติ  รัตนจันทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
4. นางวิสา ลาวิลัย   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 นายประเสริฐ  จิตรื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

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) ในวันแรกให้สถานศึกษาดาเนิน
การ ดังนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรวจ ATK (Home Use) 100% และสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 
20 % ในทุกสัปดาห์ 

2. นักเรียนให้มีการสุ่มตรวจ ATK (Home Use) ไม่น้อยกว่า 20 % และให้ทำการสุ่มตรวจทุก
สัปดาห์ 
3. ให้สถานศึกษาจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของสถานศึกษา 

ท่ีประชุม    :  รับทราบ 
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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 แบบ
ท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนปกติ(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 รวมเป็นเงิน

ท้ังส้ิน 746,610  บาท  ได้แก่ ครูชีววิทยา ครูวิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ ครูพละ ครูคหกรรม นักการ และ
แม่บ้าน  

 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 
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 
2565 คุณครูท่ีประสงค์ยื่นคำร้องขอย้าย มีดังนี้ 

1. นางสาวธารทิพย์ ทองเขียว   ตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา วิชาเอก สังคมศึกษาฯ             
บรรจุเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชพ.1    

2. นางสาวฟัรฮันนี เจ๊ะมุ   ตำแหน่ง ครู ครู คศ.1  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา วิชาเอก คณิตศาสตร์                     
บรรจุเมื่อวันท่ี 4  พฤษภาคม 2560 ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนในสังกัด สพม.นราธิวาส    

โรงเรียนจึงขอมติจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาในการเสนอความเห็นชอบการย้าย 
         มติในที่ประชุม เห็นชอบใหย้้ายได้ตามคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565  ท่ีมีความประสงค์ขอย้าย และหากตำแหน่งวิชาเอกใด ได้รับ
การพิจารณาย้าย ท่ีประชุมมีมติให้บรรจุ แต่งต้ังตำแหน่งมาทดแทน  
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ 
  ไม่มี 
 
 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
                                                          ลงช่ือ    ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   (นางสาวชิวนันท์ ศิริรัตน์) 
                                   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
                   

  
 ลงช่ือ            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายทินกฤต แซ่ตั้ง 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

 
 

       ลงช่ือ     
                                    (นายประเสริฐ  จิตรื่น) 

                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

 
 



 


