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วัน พุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 

ณ ห้องประชุมพวงแสด  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
ครั้งที่ 1 / 2565 

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายเสถียร  กาโน 
2. นายนพดล  ค าด้วง 
3. นายสัมฤทธิ์  มะเสนา 
4. นายเฉลิมชัย  ออนตะไคร้ 
5. นายสมเกษ  ซาวค าเขต 
6. นางมณีรัตน์  วงศ์ษา 
7. นางสาวเพ็ญศรี  ใจยะ 
8. นายอินจันทร์  เครือใจ 
9. นางสาวประภากร  พลสิทธิ์ 
10. นางทิพวรรณ  มูลทาศรี 
11. นายสุพิษ  ชัยมงคล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัชเดช  วิลานันท์ 
2. นายพงศ์พันธุ์  พุทธิกา 
3. นายสมยศ  พรหมบุตร 
4. นายศักรินทร์  จันทาพูน 
5. นายศักดา  ปัญญาทิพย์ 
6. นายโหล  สีปินตา 
7. นายนิคม  พงษ์ปวน 
8. นายธวัชชัย  ออนตะไคร้ 
9. นายวิเชียร  สุแก้ว 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญชุม  ชุ่มมงคล   ติดภารกิจ  
2. พระมหาเตชิน  ชินวโร  ติดภารกิจ 
3. นายสมบูรณ์  ทายะนา  ติดภารกิจ 
4. นายสุขุม  สุกพันธ์   ติดภารกิจ 



เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 - ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ 
  - ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 - ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมพัฒนางานด้านการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 
ที่ผ่านมา   
 - แนะน าบุคลากรที่บรรจุใหม่ จ านวน 3 ท่าน 
  2.1 นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า  วิชาเอกสังคมศึกษา 
  2.2 นางสาวกัลยา วิเศษเลิศกมล วิชาเอกภาษาจีน 
  2.3 นายนทีกานต์  จันต๊ะคาด วิชาเอกพลศึกษา   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564   
  มติที่ประชุม  - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -   ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1) รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในปีการศึกษา 2564  
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 -  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2564 
  1. การอ่านออกเสียง  คะแนนเฉลี่ย 28.74 
  2. การอ่านรู้เรื่อง   คะแนนเฉลี่ย 36.19 

-  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2564 
  1. การทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย 47.42 
  2. การทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 39.93 
 -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ป.6 ม.3 
ภาษาไทย 42.86 53.30 

คณิตศาสตร์ 35.96 29.30 
วิทยาศาสตร์ 29.86 19.74 



ภาษาอังกฤษ 29.38 28.86 
เฉลี่ยรวม 34.52 32.80 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 - รายงานเงินคงเหลือ วันที่ 25  มีนาคม 2565 วันที่ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่/ย้าย/เลิกจ้าง ในปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

1.1 ข้าราชการครูย้ายออก 
 - นางนฤมล  สีโม    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ย้ายไปรร.บ้านสิบสอง สพป.เชียงราย เขต 2 

1.2 ข้าราชการครูย้ายเข้า  
 1. นายธนภูมิ  มะลิกุล   วิชาเอกภาษาไทย     มาจากรร.วาวีวิทยาคม สพม.เชียงราย 
 2. นางสาวมยุรีย์  ค าจันทร์  วิชาเอกเกษตร  มาจากรร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ สพม.แม่ฮ่องสอน 
 3. นางสาวเจษฎามาศ  ไชยยา  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  มาจากรร.บ้านถ้ าตชด. สพป.ชร.เขต 3 

1.3 ครูทีเ่ลิกจ้าง 
 1. นางสาวอัฉรา  ยียูง  วิชาเอกภาษาจีน จ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา  

สาเหตุเลิกจ้าง  เนื่องจากรร.บ้านห้วยไคร้ได้รับการบรรจุในต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
-  นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ 

  1. นางสาวสี  นามอ้าย ชั้นม.3  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี
พ.ศ.2565 
  2. นางสาวสี  นามอ้าย ชั้นม.3  ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท ในโครงการ 
“เด็กดีของสังคม” ประจ าปี 2565 
 -  ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ที่ติดเชื้อโควิด 19  

ประเภท จ านวนทั้งหมด จ านวนติดเชื้อ ระหว่างการรักษา หายแล้ว เสียชีวิต 
นักเรียน 549 57 14 43 - 

คร ู 32 6 - 6 - 
 

-  มาตรการการดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 
  1. มีจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและเข้าห้องเรียน โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
และจุดล้างมือด้วยสบู่ภายในโรงเรียน 
  2. จัดเวรดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนทั้งภาคเช้า กลางวัน และช่วงเลิกเรียน 
  3. มีการก าหนดจุดรับนักเรียนในช่วงเวลาเลิกเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
 



 -  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด 19 
ระดับชั้น จ านวนทั้งหมด ฉีดแล้ว ไม่ฉีด คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
อ.2 – ป.6 315 35 0 11.11 รอฉีดจากรพ.แม่สาย 

ม.1 - 3 234 230 4 98.29  
 
 -  การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
  1. ปรับปรุงจุดน้ าดื่มสะอาดของนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 
  2. ปรับปรุงอ่างล้างมือและแปรงฟันส าหรับนักเรียนชั้นป.1 – 3 
  3. ปรับปรุงจุดล้างภาชนะอาหารของนักเรียน 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบตามเสนอ  
 
4.2)  การเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากค่าจัดการเรียนการสอนหมวดเงินอุดหนุนรายหัวและค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
จ านวน 349,000 บาท 
  -  บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จ านวน  3  หลัง   
  -  อาคารเรียนแบบสปช.105/29 จ านวน 1 หลัง 
  -  อาคารอเนกประสงค์/หอประชุม สปช.206/26 จ านวน 1 หลัง 
  -  อาคารเรียน สปช.2/28 
  -  อาคารเรียน สปช.017 
  -  ส้วมแบบสปช.604/45 จ านวน 1 หลัง 
  -  ส้วมแบบสปช.602/26 จ านวน 3 หลัง 
  -  รั้วโรงเรียน 
 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จ านวน 229,400 บาท 
  -  ปรับปรุงและพัฒนาทางเดินรอบอาคารเรียนหลังอาคารเรียน ป 1 ก ตึก จ านวน 200 ตาราง  
                        เมตร 
  -  ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน  
  -  จัดสร้างลานกิจกรรมนักเรียน อ. 2 – ป.3 
  -  จัดสร้างลานกิจกรรมออกก าลังกาย 
 3. กิจกรรม Google Education  จ านวน  97,200  บาท 
 4. โครงการจัดซื้อพัดลมส าหรับห้องเรียน จ านวน  14,000 บาท 
 5. โครงการปรับพ้ืนฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 26,600 บาท 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบตามเสนอ  



4.3) การเสนอขอความเห็นชอบจ้างบุคลากร จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
 - ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 ต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน 10,000 บาท 
 - ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จ านวน 1 ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 9,000 บาท 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบตามเสนอ  
 
4.4) การเสนอขอความเห็นชอบเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ดังนี้  
 - ค่าประกันชีวิต ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 ถึง ม.3  คนละ  200  บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3)  วันละ 2 บาท/คน  จ านวน 200 วัน รวมคน
ละ  400  บาท/ป ี  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบตามเสนอ  
 
4.5) การปรับเปลี่ยนการด าเนินการจัดจ้างผู้ประกอบอาหารกลางวันและร้านค้าภายในโรงเรียน 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
1. การจัดจ้างผู้ประกอบอาหารกลางวัน ให้ด าเนินการประกาศคัดเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวัน

นักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และจัดท าสัญญาจ้างเป็นรายปี มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง หรือหาผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. การจัดหาผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ก าหนดรายการอาหารไม่เกิน 4 
ประเภท โรงเรียนจัดประมูลผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  และมีการ
ประเมินคุณภาพอาหารอย่างต่อเนื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1  นายเสถียร  กาโน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งเพ่ิมเติม ดังนี้ 

-   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ด าเนินการตัดต้นสัตตบรรณ (ต้นตีนเป็ด) เนื่องจากดอกส่งกลิ่นเหม็นและส่งผล
ต่อสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและประชาชนที่อยู่รอบๆ โรงเรียน  

-   การด าเนินการปรับปรุงสนามกีฬาด้านหลังหอประชุมจามจุรี โดยเทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ด าเนินการ
ประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซม หากด าเนินการเสร็จสิ้นจะส่งมอบให้ทางโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เพ่ือ
รับผิดชอบดูแลต่อไป 

-  การตัดต้นฉ าฉาจ านวน 2 ต้นข้างสนามกีฬา ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตบริการ
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการตัดต้นฉ าฉา เพ่ือที่จะด าเนินการในขั้นตอนอ่ืน
ต่อไป 

5.2  นายสุพิษ  ชัยมงคล เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งเพ่ิมเติม ดังนี้ 
-   การด าเนินการตัดต้นสัตตบรรณ (ต้นตีนเป็ด) จะมีการปลูกต้นไม้ทดแทนเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น 
-   ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการโรงเรียน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ได้เข้าไปแนะแนวการเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ 



 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

ลงชื่อ                              ผู้บันทกึ     ลงชื่อ                        ผู้ตรวจ 
 (นายวิเชียร   สุแก้ว)       (นายสุพิษ   ชัยมงคล) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
   ผู้บันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจการประชุม 

 
 
 

ลงชื่อ                                    
   (นายเสถียร  กาโน)        

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
   ผู้รับรองการประชุม                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครั้งที ่1/2565 
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
      


