
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
ครั้งที่ 1/ 2560 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 

............................................................................................ 
ผู้มาประชุม      1. นางสมศรี  ดวงสิน         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. นายประพิศ  พรสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายรส  ใจหาญ ผู้แทนจากฝ่ายสงฆ์ 
 4. นางมณฑาทิพย์  สุภาพ ผู้แทนผู้ปกครอง 
 5. นายสุพจน์    ศรีกะชา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. นายบรรพต    ยาวะโนภาส ผู้แทนครู 
                     7. นางศิริพร สุวรรณ์ ผู้แทนศิษย์เก่า 
                     8. นางสุรีย์พร    จงหาญ            ผู้แทนองค์กรชุมชน 
                     9. นายจักรินทร์   บุญเอนก        ผู้อ านวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
ผู้ไม่มาประชุม - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นางปวีณา  มณทอง    พนักงานราชการ  โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
                     นางสมศรี  ดวงสิน ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 นายจักรินทร์  บุญเอนก ผู้อ านวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

1.2 แจ้งการปฏิบัติงานในช่วงเวลาประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานการเรียนการสอนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
นั้นผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการต่างที่
คณะครูได้จัดตั้งและจัดท าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1.3 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คณะนี้ครูและนักเรียนได้ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของเอกสารจัดเข้าแฟ้มเพ่ือการประเมินระดับป้าย และการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านอื่นๆตามกฎเกณฑ์การรับการประเมิน 

1.4 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง โรงเรียนเราจะได้รับการประเมินทุกๆ 2 ครั้ง/ปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานขอโรงเรียนและโรงเรียนของเราก็ผ่านการประเมินในทุกครั้ง 



มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรอง 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2559 
 3.1 การจัดท าผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา 
 นายจักรินทร์ บุญเอนก ได้ชี้แจงการเตรียมการจัดท าผ้าป่าข้าวเปลือกเพ่ือการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท าผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา 
     1. เพ่ือปรับปรุงระบบดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน โดยติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 
     2. เพ่ือปรับปรุงระบบประปาและระบบน้ าดื่มให้มีคุณภาพมากขึ้น 
     3. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 การด าเนินงาน 

1. การด าเนินการออกเก็บข้าวเปลือกจะเริ่มในวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งมีจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่บ้านเป็นต าบลสะเดาใหญ่ 17 หมู่บ้านและต าบลส าโรงพลัน 2 
หมู่บ้าน แบ่งเก็บดังนี้   
1.1 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560 ท าการออกเก็บข้าวเปลือกท้ังหมด 10 หมู่บ้าน คือ บ้าน

ติม บ้านติมเหนือ บ้านติมใต้ บ้านกันทก บ้านปุดเนียม บ้านโพง บ้านโคกส าราญ 
บ้านเขวิก       บ้านศรีสระจันทร์ และบ้านจะลง 

1.2 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 ท าการออกเก็บข้าวเปลือกท้ังหมด 9 หมู่บ้าน คือ บ้าน
ใหม่ บ้านสนวน บ้านภูมิเตี๊ยบ บ้านส าโรงสูง บ้านวัดร้าง บ้านสะเดาใหญ่ บ้านสะเดา
ตะวันตก บ้านสะเดาเหนือ และบ้านหนองลุง 

1.3 วันที่ 9 มกราคม พ .ศ. 2560 ท าบุญทอดผ้าป่า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 

           3.2 มีข้าราชการครูประสงค์ที่จะส่งค าร้องขอย้ายครั้งที่ 1/2560 จ านวน 4 ราย 
                   3.2.1 นางพรธิรา  อินทร์ส าราญ ต าแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา วท.บ. สาขาเคมี   
ประสงค์ขอย้ายไปที่ 
                        1. โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สพม.28    
                        2. โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สพม.28    



                        3. โรงเรียนบัวน้อยวิทยา   อ. กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สพม.28    
                        4. โรงเรียนประสานมิตรวิทยา  อ. กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สพม.28   
 3.2.2 นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ ต าแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา วศบ. วิศวกรรมเกษตร (ศษ.ม. 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน) 
ประสงค์ขอย้ายไปที่  
     1. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวน จ.ยโสธร สพม. 28   
     2. โรงเรียนเก่าขามวิทยา จ. อุบลราชธานี  สพม. 29 
     3. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จ. อุบลราชธานี  สพม. 29 
     4. โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ จ.ยโสธร สพม. 28   
 3.2.3 นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว ต าแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย กศม. บริหาร
การศึกษา ประสงค์ขอย้ายไปที่  
     1. โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สพม.28 
     2. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ สพม. 28 
     3. โรงเรยนสตรีสิริเกศ  อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ สพม. 28 
     4. โรงเรียนบัวเจริญวิทยา จ.ศรีสะเกษ สพม. 28 
 3.2.4 นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์ ต าแหน่งครู วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 
ประสงค์ขอย้ายไปที่ 

1. โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ สพม.28 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของโรงเรียน 
2. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือพิจารณาลงความเห็นชอบ 

 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
           (ลงชื่อ)          (ลงชื่อ)        
                      (นางสาวปวีณา  มณทอง)                                 (นางพิมพ์ญาดา  บุดดา) 
                         ผู้บันทึกการประชุม                                              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 1 /2560 
วันที่  6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
............................................................... 

ประธานการประชุม นางสมศรี  ดวงสิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๙ คน 

1. นางสมศรี  ดวงสิน 
2. นายประพิศ  พรสุวรรณ 
3. นายสุพจน์  ศรีกะชา 
4. นายรส  ใจหาญ 
5. นางสุรีย์พร  จงหาญ 
6. นางศิริพร  สุวรรณ์ 

7. นางมณฑาทิพย์  สุภาพ 
8. นายบรรพต  ยาวะโนภาส 
9. นายจักรินทร์  บุญเอนก 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1  ขอบคุณ 

...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

1.2  แจ้งการปฏิบัติงานในช่วงเวลาประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 แจ้งการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 5/ 2559 

- ไม่มี    -  



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่ 5/2559 
3.1การจัดท าผ้าป่าข้าวเปลือกเพ่ือการศึกษา  
3.2 ข้าราชการครูประสงค์ท่ีจะส่งค าร้องขอย้ายครั้งที่ 1/2560  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของโรงเรียน 
2. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือพิจารณาลงความเห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ปิดประชุมเวลา......................................... น. 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึกการประชุม 
             (นางสาวปวีณา  มณทอง) 
 
 
      ลงชื่อ......................................... ผู้รับรองการประชุม 
                (นางพิมพ์ญาดา  บุดดา) 
 
 
 
 
 
 
 
 


