รายงานผลการดำเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกธิการ
พื้นฐา
น

คำสั่งโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่ ๔ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
........................................................................
ด้วยโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อบริหารจัดการการศึกษาตามแนวการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา ซึ่ ง จำเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ อ งอาศัย ความร่ว มมื อ จากผู้ เกี่ย วข้ อง ทั้ งด้ านการวางแผนการ
ดำเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข ตามวงจรการพัฒนา ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ กำกับติดตาม อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาใน
การประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นายทศพร สมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางบุญยืน สุขสำโรง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางปวีณา วรรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายธนาวัฒน์ คงนาค ครูชำนาญการ
กรรมการ
๗. นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีหน้าที่ ดำเนินงาน จัดทำคำสั่ง ประสานงานกับกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ และติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุติมา เสาทอง ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล ครู
กรรมการ
๔. นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางฐิติภรณ์ แก้วปัน
ครูธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมใช้งาน เช่น ทำความสะอาด
จัดโต๊ะ – เก้าอี้ รับประทานอาหาร โต๊ะลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๑. นายสมศักดิ์ บุญปก
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายอุทัย นิตยวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางวันดี นิตยวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวปวริศา ยั่งยืน ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาวชุติมา เสาทอง ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายปราโมช กระแสเทพ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางสาวอุดม บุดศรี ครู
กรรมการ

๘. นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย ครู
๙. นายไกรวิชญ์ สีนิล
ครู
๑๐.นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย ครู
๑๑. นายประสิทธิ กฤติยาวรรณพนักงานราชการ
๑๒. นางสาวมลฤดี สีสันงาม นักศึกษา
๑๓. นางสาวนัฐภรณ์ ดีสถาน นักศึกษา
๑๔. นางสาวน้ำฝน แสวงทรัพย์นักศึกษา
๑๕. นางสาวธรัญญา ดาทอง นักศึกษา
๑๖. นางราตรี จันทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑๗. นางฐิติภรณ์ แก้วปัน
ครูธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้ครูและ
บุคลากรและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม ประกอบด้วย
๑. นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวรตนพร ชุ่มมาก ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางราตรี จันทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๕. นางสาวมลฤดี สีสันงาม นักศึกษา
กรรมการ
๖. นางสาวนัฐภรณ์ ดีสถาน นักศึกษา
กรรมการ
๗. นางสาวน้ำฝน แสวงทรัพย์ นักศึกษา
กรรมการ
๘. นางสาวธรัญญา ดาทอง นักศึกษา
กรรมการ
๙. นางฐิติภรณ์ แก้วปัน
ครูธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการการเงิน มีหน้าที่ ควบคุมเบิกจ่ายเงินและสรุปรายงานผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ ประกอบด้วย
๑. นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุติมา เสาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวปวริศา ยั่งยืน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่
รายการตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
๑. นายธนาวัฒน์ คงนาค
๒. นางบุญยืน สุขสำโรง
๓. นางสาวอุดม บุดศรี
๔. นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย

จัดลำดับขั้นตอนการดำเนินรายการ เป็นพิธีกร ดำเนิน
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม มีหน้าที่ จัดทำแฟ้มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑. นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางบุญยืน สุขสำโรง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ

๓. นางฐิติภรณ์ แก้วปัน
๔. นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล

ครูธุรการ
ครู

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการแสง สี เสียง และบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องเสียง และ
ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
๑. นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายนายไกรวิชญ์ สีนิล ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวน้ำฝน แสวงทรัพย์ นักศึกษา
กรรมการ
๔. นางสาวธรัญญา ดาทอง นักศึกษา
กรรมการ
๕. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณพนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามคำสั่ ง นี้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด เต็ ม กำลั ง
ความสามารถเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
......................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสว่าง ชาญศรี
๒. นายบุญเกิด ฉิมงาม
๓. นายด้วง จำปาทอง
๔. นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด
๕. นายเสมียน สิมมา
๖. นายอนุวัฒน์ ลักขษร
๗. ร้อยตำรวจตรีชาติณรงค์ เพิ่มมี
๘. นางอัลจนา ศาลางาม
๙. นายสมศักดิ์ บุญปก
๑๐. นายทศพร สมพันธ์
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. พระครูสิริพรหมสร
๒. พระสมุห์เฉลียน จิตตปาโล
๓. นายพัฒนา ฉิมงาม
๔. นายบุญร่วม ฉิมงาม
๕. นายชำนิ ถือชาติ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาววงค์เดือน ชินวงค์
๒. นางจุฬาลัย เวชสถล
๓. นายธนาวัฒน์ คงนาค
๔. นางฐิติภรณ์ แก้วปัน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสว่าง ชาญศรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายสว่าง
– แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ของอำเภอท่าตูม และไทม์ไลน์ของคุณยาย
อุบะ เพิ่มมี ไทม์ไลน์จุดไหนความเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ซึ่งคุณหมอประเมินว่า บุคลากรลาน
ทรายฯ มีความเสี่ยงต่ำ แต่หากสงสัยให้ไปตรวจหลังจากมีความเสี่ยง ๕ วัน และตรวจ
ครั้งที่ ๒ นับไปอีก ๕ วัน แต่เครื่องตรวจตอนนี้ไม่เพียงพอ ตอนนี้ขอให้เฉพาะผู้มีความ
เสี่ยงสูง
– ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบะจะจัดทำโรงพยาบาลสนามเป็นศูนย์ CI ของตำบลที่
บริเวณตรงข้ามกับ รพ.สต.บะ ตามนโยบายของอำเภอให้มีศูนย์ CI ทุกตำบล แล้วเสร็จในวัน
จันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นี้ ซึ่งศูนย์จะดูแลผู้ป่วยสีเขียวที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือ

อาการน้อย จำนวน ๑o เตียง จะทำการรักษา ๑o วัน ส่วนสีเหลือง กับ สีแดงจะส่งต่อไป
ทีโ่ รงพยาบาล
– วันที่ ๓o มกราคม ๒๕๖๕ จะมีการเก็บตกฉีดวัคซีนสำหรับผู้ไม่เคยฉีด รวมทั้งผู้ที่ต้องการ
บูสเตอร์ เข็ม ๓ ด้วย ที่ รพ.สต.บะ ผู้ที่ประสงค์ฉีดเตรียมเอกสารให้พร้อม
– ให้ทุกคนป้องกันดูแลตัวเอง ไม่ตระหนกแต่ให้ตระหนัก
นายทศพร
– นักเรียนบ้านอาคุณมีความเสี่ยงสูงจากญาติที่อาศัยอยู่ด้วยกันเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี
ซึ่งโรงเรียนให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวแล้ว
– ครูที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนให้กักตัวและตรวจ ATK แล้ว ผลเป็นลบทุกคน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
– งานเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายทศพร
– นักการภารโรงประสงค์ลาออก จำนวน ๒ ตำแหน่ง โรงเรียนได้เรียกบัญชีรายชื่อลำดับที่
๓ มาทำสัญญาจ้างแล้ว
– จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โรงเรียนเลื่อนการแข่งขันกีฬาสี
ภายในออกไปก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายทศพร
– การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นความประสงค์ขอย้าย จำนวน ๑ ราย คือ นายพุฒิพงศ์
เจริญไทย วิชาเอก เคมี
– ขอความเห็นชอบการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายการดังนี้ ๑. ค่าวารสารโรงเรียน จำนวน ๒๐๐ บาท ๒. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่า
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน จำนวน ๒๐๐ บาท ๓. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
จำนวน ๘๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ บาท
มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบการย้ายข้าราชการครูฯและเห็นชอบการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา
และการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายสว่าง
– ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูทุกท่านในการเข้าร่วมการประชุมและปิด
ประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ
(นางฐิติภรณ์ แก้วปัน)
ครูธุรการ
ผู้จดรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(นายทศพร สมพันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(นายสว่าง ชาญศรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ผู้รับรองรายงานการประชุม

ภาคผนวก

