
                               การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 

 

F โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามภารกิจของสถานศึกษามาโดยตลอด 

 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอปุถัมภ์ 
คร้ังที่ ๑ / ๒๕6๓ 

วันจันทร ์ท่ี ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายบุญช่วย  นาคทัพ    

2. พระครูอุทิตสารโสภณ 

3. นายเดชา     แสงศรี 

4. ว่าท่ีร้อยตรีพิเชษฐ์ พุฒศิริ 

๕. นางฉัตรลดา   จบศรี  

๖. นางน  าฝน  ยิ มจ ารัส 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายศิริ  คณฑา 

2. นางรุจิฬาภร   เฟื่องห้อย 

๓. นายธนวัฒดี  ธนโสดาบัน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์ 

๒. นางสาวบานช่ืน ค าผิว 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.๑๕ น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานการประชุม นายบุญช่วย  นาคทัพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานฯ กล่าวเปิด
การประชุม 

 ประธานการประชุม นายบุญช่วย  นาคทัพ มอบหมาย นางฉัตรลดา  จบศรี ครูรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ชี แจงในท่ี ประชุม ดังนี  



 ๑.๑ การจัดสรรอัตราทดแทนต าแหน่งย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  เนื่องด้วย นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา ได้รับค าส่ังให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนตะคร้อพิทยา จังหวัดนครสวรรค์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสมอท องปทีปพลีผลอุปถัมภ์ขณะนี อยู่
ในระหว่างรอค าส่ังอนุมัติจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนต าแหน่งของครูเยาวเรศ กันเพ็ง 
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้ด าเนินการแจ้งอัตราว่างในวิชาเอกคอมพิวเตอร์ไปท่ีส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เรียบร้อยแล้ว 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๑.๒ ผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙ 

  ด้วยเมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดย ครูพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์ และ ครูผุสดี  มีทอง ได้น านักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖         
งานศิลปหัตถกรรม ครั งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขัน จาก
ทั งหมด ๔๔ โรงเรียน ได้ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ัง ๔/256๒ 

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ัง ๔/256๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

          - 

         มติที่ประชุม  - 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติ 
        ๔.๑ การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                  ครูฉัตรลดา  จบศรี น าเสนอท่ีประชุมเกี่ยวกับเบี ยประกันภัย ผลประโยชน์และการคุ้มครอง 
รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
         มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติใช้อัตราเบี ยประกันภัย ๒๓๐ บาท ต่อปี/คน 
       ๔.๒ การยื่นค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู  

  ด้วยส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มีหนังสือแจ้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูท่ีมีความประสงค์ขอย้าย ให้ด าเนินการส่งค าร้องขอย้าย ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๓ พร้อมทั งแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพื่อพิจารณาในการเสนอความเห็นชอบบุคลากรท่ีขอย้าย 
ในการนี โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู กรณีปกติ
ขอย้ายจ านวน ๖ ราย ดังนี  

ท่ี ชื่อ-สกุลผู้ขอย้าย สถานศึกษาที่มีความ
ประสงค์ขอย้าย 

หมายเหตุ 

๑ นางน  าฝน  ยิ มจ ารัส ๑.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 
๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๘  
   (ห้วยคตสามัคคี) 

สพป.อุทัยธานีเขต ๒ 

๒ นางฉัตรลดา  จบศรี ๑.โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
๒.โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

สพม.๔๒ (นครสวรรค์อุทัยธานี) 

๓ นางสาวผุสดี  มีทอง ๑.โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
๒.โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
๓.โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 

สพม.๔๒ (นครสวรรค์อุทัยธานี) 

๔ นายธีระชัย  ตั งค า สพม.๓๙ (พิษณุโลก) สพม.๓๙ (พิษณุโลก) 
๕ นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.๔๒ (นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
๖ นางสาวศริญญา  นารถบุญ ๑.โรงเรียนอุดมดรุณี 

๒.โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
สพม.๓๘ (สุโขทัย) 

 



             มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้ย้ายได้ตามค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครู ท่ีมีความประสงค์ขอย้าย 
 

  ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๒๕  น.          

   
 

      ลงช่ือ.........................................ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นางน  าฝน   ยิ มจ ารัส) 

                        ครู โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 

 

 

 
        

      ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นางฉัตรลดา  จบศรี) 

                                           ครู รักษาการในต าแหน่ง 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 

 
 

 

 

      ลงช่ือ.......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            ( นายบุญช่วย  นาคทัพ ) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  

 

 

 


