
รายงานการประชุมคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ครัง้ที่   2/๒๕๖3 

วันที่  20  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖3   เวลา  13.0๐  น. 
ณ  โรงเรยีนบ้านสนัป่าสกั 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม 

๑. พระครูสถิตปุญญาภินันท์  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูวิสิฐธรรมจารี   รองประธานกรรมการ 
๓. นายถนอม วงค์ต๋าค า  กรรมการ 
๔. นายศรศักด์ิ มโนชมภู  กรรมการ 
๕. นายณรงค์ ธิลา   กรรมการ 
๖. นายอินถา หลวงใจ   กรรมการ 
๗. นายปัญญา มหาวันเทพ  กรรมการ 
๘. นายปรีชา บุญสงค์   กรรมการ 
๙. นายบุญปั๋น ต้นสัก   กรรมการ 
๑๐. นางวิทยาลักษณ์    สามใจ  กรรมการ 
๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์   กระสินธุ์สุขสันต์  กรรมการ 
๑๒. นายเกียรติทวี   พงษ์ค าฝ้ัน   กรรมการ 
๑๓. นางนิตยา จีโน   กรรมการ 
๑๔. นางรุจิรัต แก้วกลางเมือง  กรรมการ 
๑๕. นายสุดสาคร  จันทะล่าม   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.   นางวัลลภา      พรมท้าว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๒.   นางปิยะนันท์ แจ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ 
๓.   นายอินทร์แสง เขียวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
๔.   นางสรัลชนา เฟื่องฟ ู  หัวหน้าระบบกิจกรรมนักเรียน 

 
เร่ิมประชุมเวลา    13.00   น. 
 
            พระครูสถิตปุญญาภินันท์ ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้               
นายสุดสาคร จันทะล่าม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ด าเนินการประชุมแทน  ตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 
                    
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1   ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เข้าร่วมกิจกรรม    

  หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OCOP -  One Classroom One Product) และ   
  นิทรรศการในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 1.2  นักเรียนเข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

มติท่ีประชุม ทราบ 
1.3  การสอบข้อสอบกลาง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,2 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 1.4  เด็กหญิงกินรี  จีโน ผ่านการคัดเลือกการประกวดวาดภาพของโครงการ  
       “สังคมหัวแข็ง ฮอนด้า” ได้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระดับประเทศท่ี จ.พิษณุโลก  
                       ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2563  

มติท่ีประชุม ทราบ 

 1.5  น าลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ไปอยู่ค่ายพักแรมค้างคืน ระหว่างวันท่ี              
                        5-6-7  กุมภาพันธ์  2563  ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี    1/2563 เมื่อวันท่ี  9  มกราคม  ๒๕๖3              
ให้ท่ีประชุมรับรอง 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
 
มติท่ีประชุม ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

      4.1  ประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ชาวเชียงใหม่ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ 
             ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 4.2  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ.ระยอง 

มติท่ีประชุม  ทราบ 

 4.3  โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 5 – 6 มีนาคม 2563 

มติท่ีประชุม ทราบ 

4.4  โรงเรียนก าหนดจัดกิจกรรมวันอ าลาสถาบันของนักเรียนรุ่น 26 “ธีรภวินท์”  

       ในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 

มติท่ีประชุม ทราบ 
/4.5 โรงเรียน... 



 4.5  โรงเรียนก าหนดจัดกิจกรรมค่ายธรรมาภิบาล และส่ิงแวดล้อม ครั้งท่ี 9  
            ในวันท่ี 12 – 14 มีนาคม 2563 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 4.6  สรุปยอดเงินทุนจากกองทุนเพื่อการศึกษา สมพงษ์พัฒนา  
            เงินต้น  1,028,110.78 บาท ดอกเบ้ีย 20,000 บาท 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1  ขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการ  
                         ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี พ.ศ.2563  ท้ังหมดจ านวน 23 คน   
                        เอกสารแนบท้ายนี้ 

มติท่ีประชุม      คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  

5.2  ขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2563     
       ประกอบด้วย ทุนคนดีศรีสันป่าสัก ทุนต.โฮม  

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

5.3  ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน  
       อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นๆของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

5.4  ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาขอเปล่ียนแปลงผู้มีอ านาจส่ังจ่ายเงิน  
       ธนาคารออมสิน บัญชีเลขท่ี 020229682362 ช่ือบัญชี ธนาคารโรงเรียน บ้านสันป่าสัก 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  
  

มติท่ีประชุม ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา.........16.30.........น. 
 
 
……………………………………………                          ……………………………………..….. 
 (นายสุดสาคร  จันทะล่าม)                       (พระครูสถิตปุญญาภินันท์) 
   ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                              


