
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

ครั้งที่ 2/256๓ 
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 256๓ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 
ผู้มาประชุม 

๑. นายชิราวุธ  คงทอง   ประธานกรรมการ 
๒. นายนิยม  เทพแก้ว   รองประธานกรรมการ 
๓. นายผล  ทองศรีจันทร์  กรรมการ 
๔. นางนิตยา  จันทระ   กรรมการ 
๕. นางวรรณี  สิริโสทร   กรรมการ 
๖. นายเฟือน  จันทร์ขาว  กรรมการ 
๗. นายอ านวย  สุวรรณชาตรี  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายสมบูรณ์  บุญชูช่วย  กรรมการ ติดภารกิจส่วนราชการ 
2. นางสาววิมล  แก้วคง   กรรมการ ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
          นายชิราวธุ   คงทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ครั้งที่ 2/2563 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง 
  1. สืบเนื่องจากการบริหารท้องถิ่น โดยให้สถานศึกษาประสานกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ชะมวง เพ่ือรับเจลและยาฆ่าเชื้อ 
  2. ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงทะเบียนเด็กแรกเกิดเพ่ือรับเงิน จ านวน 600 บาท /เดือน โดย
สามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลที่อาศัยอยู่  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ที่ประชุมมีมติรับรองประชุม ครั้งที่ 1/2563 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้รับคุณครูที่เขียนค าร้องขอย้ายประจ าปี ในรอบพิจารณา ครั้งที่ ๑ แทนอัตราที่
เกษียณอายุราชการ และได้รับการจัดสรรคืน ๑ ต าแหน่ง ซึ่งโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ขออัตราที่ได้รับการจัดสรรคืน  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

  ๑. ภาษาไทย 
   ๒. สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๓. ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
              ผลปรากฏคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พิจารณารับย้าย ว่าที่ ร.ต. วรรณวิมล   
บุญแก้ว  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ตั้งแต่วันที่  
๗ เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
  รายงานผลงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นเอกสารสรุปเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้หึความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด 6 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศของโรงเรียน 
  2. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
  3. โครงการพัฒนาโรงเรียนครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน 
  4. แผนระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
  5. เครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษา 
  6. องค์ประกอบและนวัตกรรมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 4.2 รายงานข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 รวมนักเรียนทั้งหมด 140 คน 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอพิจารณา 
 5.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
  โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนประจ าปี โดยเสนอโครงสร้างในการหึความส าคัญ
งานวิชาการ 60 % บริหารทั่วไป 20 % ที่เหลืออีก 20 % เป็นกลุ่มบริหารงานบุคคล และบริหารงบประมาณ  
ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
  1. งบประมาณที่ได้รับจากเงินจัดสรรรายหัว 
  2. งบสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลท่าชะมวง 
 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 5.2 รายละเอียดการเสนอของงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ งบซ่อมแซม งบประมาณ 400,000 
บาท จาก สพฐ. 
 คณะกรรมการพิจารณางบซ่อมแซม กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  1.อาคารไม้สองชั้นหลังเก่า 
  2.อาคารอนุบาล 
  3.โรงอาหาร 
  4. โดมอเนกประสงค์ 
  5. ห้องน้ า/ห้องส้วม 
  6.สนามเด็กเล่น 
  7. อาคารส านักงาน 
 คณะกรรมการพิจารณางบซ่อมแซม ของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ยอดงบประมาณ 400,000 บาท 
จาก สพฐ. โดยซ่อมแซมและปรับปรุง 4 รายการ ดังนี้ 
  1.อาคารไม้สองชั้นหลังเก่า 
  2.อาคารอนุบาล 
  3.โรงอาหาร 
  4. โดมอเนกประสงค์ 
 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 5.3 การเสนอรายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ที่หมดวาระ เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2563 
  โรงเรียนได้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมกฎกระทรวงว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2546 เรียบร้อย
แล้ว และได้เสนอรำยชื่อประธำนกรรมกำรและกรรมกำร เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งตำมกฎกระทรวงฯ ดัง
รำยชื่อดังนี้ 
                     1. นำยชิรำวุธ    คงทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยระวิ       ทองศรีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 
  3. นำยนิยม เทพแก้ว  ผู้แทนผู้ปกครอง             กรรมกำร 

4. นำงฟองนภำ จันทร์แดง ผู้แทนครู   กรรมกำร 



5. นำยถวิล       หนูลิ่ม  ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมกำร 
 6.นำยเฟือน    จันทร์ขำว     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร 
 7. นำงนิตยำ   จันทระ      ผู้แทนศิษย์เก่ำ   กรรมกำร 
 8. นำยผล  ทองศรีจันทร์      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศำสนำ กรรมกำร 

9. นำยอ ำนวย สุวรรณชำตรี      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำงจำมรี   นำคทิม  คร ู      ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 
11. นำงสำวศิรภัสสร์ เกนุ้ย คร ู      ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 
12. นำงสำวบุษรำ  ช่อมรณี คร ู      ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 
13. นำงสำววัชรี ย่องสรรเจรญิ คร ู      ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 5.4 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
  โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคส่วน มีมติเห็นพ่องว่าโรงเรียนมีความพร้อมและมีมาตรการควบคุมและ
ป้องกันสอดคล้องตามแนวทางที่ สพฐ.ก าหนดจึงมีมติร่วมกัน สมควรเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎคม 2563 
โดยก าหนดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติให้นักเรียนมาโรงเรียนในเวลา 07.30 น. และผ่านจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าประตูโรงเรียนโดยครูเวรประจ าวัน และบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละวัน เข้าแถวหน้าเสาธงเวลา  
08.00 น. เข้าเรียนในรายวิชาแรกตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ก าหนดให้มีการพักรับประทานอาหาร
กลางวัน 3 ช่วงเวลา ดังนี ้
  1. ระดับอนุบาล พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 10.30 น. 
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. 
  3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.30 น. 
และเลิกเรียนเวลา 14.30 น. โดยให้ผู้ปกครองมาคอยรับนักเรียนบริเวณประตูหน้าโรงเรียนและงดใช้ประตู
บริเวณด้านข้างโรงเรียน 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 5.5 การท าบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ประจ าปี 2563  
(วันที่ 5 กรกฎาคม 2563) 
  คณะกรรมการเสนอให้เลื่อนวันท าบุญตักบาตร เป็นวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา 
     
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 
 
 



 5.6 การต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราว และท าสัญญาจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายใหม่ 
  ด้วยโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ขาดครูและบุคลากรทางด้านวิชาเอกภาษาไทย และพลศึกษา จึงส่งผล
กับการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างครูอัตรา
จ้างชั่วคราว 2 ต าแหน่ง คือ นางสาวปาริตา  สัจจากุล วิชาเอกภาษาไทยซึ่งต่อสัญญาจ้างเป็นปีที่ 4 และ 
นางสาวสุนิษา  ไชยถาวร วิชาเอกพลศึกษา ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายใหม่ ท าสัญญาปีแรก ซึ่งทั้ง 2 ต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบและอุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ดีมาก ซึ่งโรงเรียนได้ใช้เงินนอก
งบประมาณในการจ้าง เดือนละ 8,000 บาท และ 6,000 บาท 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ้างต่อไป และรับครูคนใหม่ เพราะโรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกเหล่านี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 1. คณะกรรมการเสนอการช่วยเหลือสนับสนุนของภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง บ้าน วัด โรงเรียน 3 ห่วง 3 
ประสาน ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. การป้องกันและป้องปรามบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้สถานที่ภายในโรงเรียนเพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยง 
ในเวลานอกราชการ 
 3. คณะกรรมการจะมีการประสานงานเชิญต ารวจ มาให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 

 
 
เลิกประชุม 16.20 น. 
 
 
 

 
        (นายอ านวย   สุวรรณชาตรี )                                          นายชิราวธุ  คงทอง)   
              ผู้บันทึกการประชุม                                            ผู้รับรองรายงานการประชุม                                                                                                                                             


