รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสรรเสริญโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายเกษม วิเศษ
๒.นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
๓.นายวิจิตร สุนทร
๔.นายดิลก บัวเกิด
๕.พระครูสุจิตกิตติวัฒน์
๖.พระครูโกศลสาธุการ
๗.นายประวิช เลิศพรทิพย์
๘.นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์
๙.นายเทียนชัย ธรรมสุวรรณ
๑๐.นายสัญชัย ฉวีวรรณ
๑๑.นายสุพร พงศ์วิฑูรย์

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนชุมชน
กรรมการผู้แทนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการและเลขานุการ

ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑.นายเอนก ท่าม่วง
๒.นายโมรา เทพวรสุข
๓.นายชัยยา ประดิษฐศิลป์
๔.นางเนตร์นภา น้้าเขียว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

รายงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสรรเสริญโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ นายเกษม วิเศษ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมะขามสรรเสริญกล่าวเปิดประชุมและ
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
๑.๒ แนะนา ผู้อานวยการโรงเรียนคนใหม่ นายสุพร พงศ์วิฑูรย์ ย้ายมาจากโรงเรียนคลองพลูวิทยา อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (สพม.17)
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มต่าง ๆ ของโรงเรียน
๔.๑ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตามทีโ่ รงเรียนได้รับแจ้งจากเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดาเนินการแก้ปัญหาด้านกาจัดการเรียนการสอน
ในสภาวะการณ์ควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา โดยการเพิ่มจานวนห้องเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้เว้นระยะห่าง จัดให้อยู่ระหว่าง ๒๐-๒๕ คน/ห้องเรียน มีรายละเอียดดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๓ ห้อง

เพิ่มเป็น ๕ ห้อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๓ ห้อง

เพิ่มเป็น ๔ ห้อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๓ ห้อง

เพิ่มเป็น ๔ ห้อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๒ ห้อง

เพิ่มเป็น ๔ ห้อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๒ ห้อง

เพิ่มเป็น ๔ ห้อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๒ ห้อง

เท่าเดิม(จานวนนักเรียนไม่เกิน)

๔.๒ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ คน ซึ่งจะ
มีการจัดมุฑิตาจิตภายใน แต่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัด

๔.๓ เรื่องจากกลุม่ บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
โรงเรียนได้รับแจ้งให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
โรงเรียนได้ทาขอไปหลายรายการ เป็นงบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารหอประชุม ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์
๔.๔ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑.การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ขณะนี้กาลังทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันเชื้อโรค
การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และไข้เลือดออก
๒.การปรับปรุงอาคาร ๔ ทศวรรษ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่เพื่อดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
โดยขอความอนุเคราะห์เครื่องมือ-อุปกรณ์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาปรับพื้นที่
เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
๕.๒ เรื่อง การขออนุญาตตัดแต่งต้นไม้ทั่วไป ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
๕.๓ เรื่อง การขออนุญาตตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้อาคารเรียนมากเกินไป
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
๕.๔ เรื่อง การขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครูและโรงอาหารเก่า
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
๕.๕ เรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการภายในโรงเรียน ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้น
สังกัด
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
๕.๖ เรื่องการขออนุญาตให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ตามมาตรการการ
บริหารการจัดการและรูปแบบการเรียนการสอนตามเสนอ
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง กิจกรรมวันเช้าพรรษา ปีนี้ให้โรงเรียนนาต้นเทียนไปถวายวัดโดยไม่มีการแห่เป็นขบวนเหมือนเช่น
ทุกปี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จัดทาต้นเทียนจานวน ๕ ต้น ไป วัดมะขาม วัดบ้านอ่าง วัดหนองอ้อ
วัดเขามะขาม และวัดคลองเวฬุ

๖.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดเทอม ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการตั้งจุด
คัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ เจล แมส โดยสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากสาธารณสุขอาเภอ เทศบาลตาบล
มะขาม เทศบาลมะขามเมืองใหม่

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น

(นางวีรนุช กณิกนันต์)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ตรวจทานรายงานการประชุม

(นายเกษม วิเศษ)
รับรองรายงานการประชุม

