
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ 
ท่ี  ๑๔๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) 

โรงเรียนบ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการให้
ความส าคัญกับการประเมิน ITAและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
อย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมิน  ITA ไปประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  เพื่อให้การประเมิน ITAของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามคณะรัฐมนตรี และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITAของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา   

เพื่อให้การด าเนินงานมีประสทิธภิาพ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : 
ITA) ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์    ประธานกรรมการ 

      ๒. นางเกือ้กูล     พัฒนเวศน์   กรรมการ 
     ๓. นางนงพงา           เตจ๊ะแก้ว  กรรมการ 
     ๔. นางสาวชนิสรา    พันวัน    กรรมการ 
     ๕. นางนงลักษณ์  อุปการะ   กรรมการและเลขานุการ 
 



มีหน้ำท่ี    
  ๑) ประกาศนโยบายการบริหารคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา และ

เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร  
   ๒) วางแผนก าหนดกรอบการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ในการจัดท า รวบรวม เอกสาร
หลักฐาน การเปิดเผยข้อมลูสาธารณ (Open Data Integrity and transparency Assessment : OIT)  
แก่คณะกรรมการด าเนินงานทกุฝ่ายอ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม ด าเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย 

  ๓) ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal  Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
   ๔) ส่งเสริม สนบัสนุน ประชาสมัพันธ์ ให้ผูร้ับริการ ผู้ส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
 

๒. คณะท ำงำน ประกอบด้วย 
 ๑.   นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์   ประธานคณะท างาน 
     ๒.   นางนงลักษณ์ อุปการะ   รองประธานคณะท างาน 
     ๓.   นางนงพงา         เตจ๊ะแก้ว   คณะท างาน 
     ๔.   นายพุฒิพัฒน์   วงค์หลิ่งห้า  คณะท างาน  
 ๕.   นายชาญชัย   จันทรอ์่อน    คณะท างาน 

๖.   นายถนอม   เพียงไพรชม   คณะท างาน 
๗.   นางเฉลิมขวัญ    พรหมอนันต ์  คณะท างาน 

    ๘.   นางพัชรินทร์    พรทรานนท ์  คณะท างาน 
๙.   นางวัลภา   อินทร์แปลง  คณะท างาน 
๑๐. นางพัชราภรณ์    ทองมาก   คณะท างาน 
๑๑. นางสาวนงเยาว์   อินตะชุ่ม  คณะท างาน 
๑๒. นางสาวธิราภรณ์ ชากัณฑ์   คณะท างาน 
๑๓. นางสาวกุลธิดา    ภูดอนตอง   คณะท างาน 
๑๔. นางสาวชนิสรา   พันวัน   คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี    
๑) จัดท าช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลภายนอก (ประชาชน)รับรู้ เรือ่งการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : 
ITA) ตามเครื่องมือที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้เสียภายนอก (External  Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  



๒) จัดท าแผนพฒันาหน่วยงาน และสร้างจุดเน้น ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาใหป้ระชาชน
รับรู ้

๓) จัดท าแผนปฏิบัติการราชการประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปทีี่ผ่านมา 
๔) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
๕) จัดท าปฏิทินแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพสัด ุ
๖) จัดท าสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพสัด ุ
๗) จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทจุริต ช่องทางการเรียน ข้อมลูสถิติการ

ร้องเรียนการทจุริตประจ าปี 
๘) จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 
๙)  จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผู้อ านวยการโรงเรียน ในการให้ความส าคัญกบัการ

ปรับปรงุพฒันาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
๑๐) จัดท าแผนการบรหิารความเสี่ยงด้านการทจุริต และรายงานการด าเนินการตามกิจกรรมใน

แผนการบรหิารความเสี่ยงด้านการทจุริต  
๑๑) จัดท าแผนการป้องกันการทจุริต และรายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

รายไตรมาส  
๑๒) จัดท ามาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปรง่ใสและปอ้งกันการทจุริต (๗ มาตรการ)  
 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย  

ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                   

 

 ลงชื่อ 

                                (นางสาววิไลวรรณ   ยะสินธ์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโฮ่งรัตนวิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุม ตรวจเยี่ยม นิเทศ ก ากับ ติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 



 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

ครั้งที่ ๑/25๖๒ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 25๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. นางสายทอง      เขื่อนค า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางจินตนา      จิตนารินทร์  กรรมการ 
3. นายผจญ      สิทธิกัน  กรรมการ 
4. พระลือชัย    อินทยโส  กรรมการ 
5. นางบัวเพชร     กันธรรม  กรรมการ 
๖. นายสุพล      อุปละ   กรรมการ 
๗. นางสุธาสิน ี    พลกลาง  กรรมการ 
๘. นางสาวชนิสรา  พันวัน  กรรมการ 
๙. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 -  
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางนงลักษณ์    อุปการะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๒. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๓. นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมรับทราบ 
 ประธานที่ประชุม นางสายทอง  เขื่อนค า กล่าวเปิดการประชุม และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและกิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคี ที่ได้จัดในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จนงานลุล่วงและส าเร็จตามเป้าหมาย จากนั้นได้มอบหมายให้
นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ด าเนินการประชุม และผู้อ านวยการ
วิไลวรรณ  ยะสินธ์ ได้แจ้งเกี่ยวกับโรงเรียน จะได้จัดกิจกรรมน าเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา ๑๔.๐๐ เป็นต้น
ไป 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมือ่วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม 25๖๑  
 มติที่ประชุม   ให้การรับรอง    
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   1. สรุปผลการจัดกิจกรรมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์  ได้สรุป
รายละเอียดเกี่ยวกับการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรียนได้จัดผ้าป่าในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ๑.๒ โรงเรียนได้รับเงินจากการท าบุญทอดผ้าป่า เป็นจ านวนเงิน ๑๑๔,๘๕๗ บาท (ยอด ณ วันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
  ๑.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท าให้การจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่ 
   - วัดในอ าเภอบ้านโฮ่ง 
   - เทศบาลต าบลศรีเตี้ย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว และองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาสวาย 
   - หมู่บ้านต าบลศรีเตี้ย 
   - หมู่บ้านต าบลเหล่ายาว 
   - หมู่บ้านต าบลหนองปลาสวาย 
   - ชมรมศิษย์เก่า และผู้ปกครอง 
   - หน่วยงานราชการและเอกชนในอ าเภอบ้านโฮ่ง 
   - โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
 ๒. ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จะจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ปีที่ ๓๓ ในวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๒  
 มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ผู้อ านวยการวิไลวรรณ  ยะสินธ์ ได้น าเสนอการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
  ๑. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอย้ายมาด ารงต าแหน่งครู 
สังกัด สพม.๓๕ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ านวน ๒๓ คน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๑ 
 ๒. โรงเรียนได้เรียงล าดับตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๒ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี - 
 

เลิกประชุม  ๑๖.๓๐  น. 
 



 
 

          ลงชื่อ    ผู้บันทึก 
          (นางสาวชนิสรา   พันวัน) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
                   ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
        

   (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 



 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

ครั้งที่ ๒/25๖๒ 
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม 25๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. นางสายทอง      เขื่อนค า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางจินตนา      จิตนารินทร์  กรรมการ 
3. นายผจญ      สิทธิกัน  กรรมการ 
4. พระลือชัย    อินทยโส  กรรมการ 
5. นางบัวเพชร     กันธรรม  กรรมการ 
๖. นายสุพล      อุปละ   กรรมการ 
๗. นางสุธาสิน ี    พลกลาง  กรรมการ 
๘. นางสาวชนิสรา  พันวัน  กรรมการ 
๙. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 -  
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางนงลักษณ์    อุปการะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๒. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๓. นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๔. นายอนันต์    ภวันนา  ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๑ ประธานที่ประชุม นางสายทอง  เขื่อนค า แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนบ้านหล่ายแก้ว 

ในเดือนเมษายน ได้แก่   
วันที่   ๖ เมษายน ๒๕๖๒  กจิกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร” และชุมชนบ้านหล่ายแก้วขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้น า โครงงานคุณธรรมเข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
 วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุบ้านหล่ายแก้ว 
 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  งานสรงน้ าวัดหล่ายแก้ว 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 25๖๒ 
 มติที่ประชุม   ให้การรับรอง    
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ ผลการรับนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๒๕  คน   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน  ๒๒  คน 
  ๓.๒ การพิจารณาหนังสือเรียนฟรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว น าเสนอเสนอรายชื่อ 
หนังเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ให้คณะกรรมการพิจารณา (เอกสารหมายเลข ๑ รายการหนังสือ
เรียนฟรี) 
 - มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบต่อรายการหนังสือเรียนที่เสนอ 
 ๓.๓ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จะจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ปีที่ ๓๓ ในวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๒ เพ่ือระดมทุนสนับสนุนงานกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าฯ โดยประธานในที่
ประชุม นายอนันต์  ภวันนา ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าดังนี้ 
   - การจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า จะใช้สถานที่ คือ โรงน้ าดื่มบ้านหล่ายแก้ว 
   - กิจกรรมจะเริ่มในเวลา ๑๘.๐๐ น. และมีกิจกรรม ได้แก่ รดน้ าด าหัวครูอวุโสโรงเรียน
บ้านโฮ่งรัตนวิทยา กิจกรรมมอบโล่ให้ศิษย์เก่าดีเด่น กิจกรรมกิ๋นหอมต๋อมม่วน หมู่เฮามาปะกั๋น 
  จากนั้นนายอนันต์  ภวันนา ได้ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายของการจัดงานได้คุยรายละเอียดและปัญหาที่
พบ ซึ่งพบว่าฝ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือคือ ฝ่ายจ าหน่ายบัตร ทั้งนี้เนื่องจากมีศิษย์เก่าได้สั่งจองบัตร แต่
ไม่ได้จ่ายเงิน คณะกรรมการ จึงให้ความเห็นว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์ และติดต่อทางช่องทางอ่ืน ๆ  
 - มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การขออนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์ หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  น าเสนอรายการที่ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้งบประมาณและ 
จ าเป็นต้องระดมเก็บจากผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๖  รายการ โดยขอเก็บเป็นจ านวน ๑,๕๐๐  บาทต่อคน   
ต่อภาคเรียน  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทั้ง ๖ รายการ  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพิจารณา และ 
จะร่วมกันจัดหางบประมาณส่วนที่ขาดร่วมกับทางโรงเรียนในรูปแบบต่างๆต่อไป  
(เอกสารหมายเลข ๒ ตารางการด าเนินงานค่าใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา) 
 - มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี - 
 

เลิกประชุม  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 



 
 
 

          ลงชื่อ    ผู้บันทึก 
          (นางสาวชนิสรา   พันวัน) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
                   ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
        

   (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 



 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

ครั้งที่ ๓/25๖๒ 
วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม 25๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. นางสายทอง      เขื่อนค า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางจินตนา      จิตนารินทร์  กรรมการ 
3. นายผจญ      สิทธิกัน  กรรมการ 
4. พระลือชัย    อินทยโส  กรรมการ 
5. นางบัวเพชร     กันธรรม  กรรมการ 
๖. นายสุพล      อุปละ   กรรมการ 
๗. นางสุธาสิน ี    พลกลาง  กรรมการ 
๘. นางสาวชนิสรา  พันวัน  กรรมการ 
๙. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 -  
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางนงลักษณ์    อุปการะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๒. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๓. นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓0 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมรับทราบ 
  ประธานที่ประชุม นางสายทอง  เขื่อนค า ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์
เก่าทุกๆท่าน ทีไ่ด้ช่วยกันในการระดมทรัพยากร  “งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า บรว.”เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในวันที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๒๒,๕๗๑ บาท 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมือ่วันอาทิตย ์ที่ ๓๑ มีนาคม 25๖๒ 
 มติที่ประชุม   ให้การรับรอง    
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ ผู้อ านวยการวิไลวรรณ  ยะสินธ์ แจ้งจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา  2562 ทั้งหมด ณ วันที่ 
27 พฤษภาคม 2562  จ านวน  131  คน  (นักเรียนพักนอน  8 คน )  ข้าราชการครู   13  คน  ครูอัตรา
จ้าง  2  คน ( ภาษาจีน และนาฏศิลป์ )  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน วิชาเอก ภาษาไทย  1  คน วิทยากร
ภาษาอังกฤษ 1 คน  นักศึกษาฝึกสอน วิชาเอกชีววิทยา  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   จ านวน  1  
คน 
   3.๒ โรง เรี ยนได้สร้ า ง เครื อข่ ายผู้ ปกครองนัก เรี ยน ขึ้ น  เ พ่ือติดต่อประสานงานและ 
ให้คอยสอดส่องแจ้งข่าวคราว ให้โรงเรียนทราบ เกี่ยวกับนักเรียน 
          ๓.๓ ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ จ านวน  9,250  บาท 
           3.๔ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลศรีเตี้ย ได้จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุ  และขอ
ความร่วมมือ รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรม  จ านวน 53 คน  
ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ าเภอจ าอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ( พัก  1 คืน ) มีครูผู้ควบคุม 6 คน  
  3.๕ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  มีตัวแทนนักเรียน จ านวน 5 คน  ครู 1 คน ร่วมงานกิจกรรม
การประเมิน To be Number 1 ของ รร. แม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จ.ล าพูน 
  ๓.๖ การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน  เนื่องจากเกิดปัญหา(ภาคเรียนที่2/2561 ) 
นักเรยีนไม่ทานอาหารที่โรงอาหาร ท าให้แม่ค้าไม่ยอมมาขายอาหาร โรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยจัดเก็บค่าอาหาร
เป็นรายเดือน ทั้งนี้มตินี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 3.6 การมอบทุนการศึกษา  นิธิทุน ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนได้มอบให้กับนักเรียน  ทุก
ระดับชั้นที่มีฐานะยากจน  มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้ตามเป้าหมายของ
โรงเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้มีผู้ร่วมสมทบทุน นิธิทุน เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ จ านวน ๓ ท่านได้แก่ 
พระลือชัย    อินทยโส ๑๐,๐๐๐ บาท  นางจินตนา  จิตนารินทร์ สมทบเพ่ิม ๑,๐๐๐ บาท และนางสายทอง  
เขื่อนค า ๒,๕๐๐ บาท  
  3.๗ โรงเรียนได้ด าเนินการสมัคร ระบบ E-donation  เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการบริจาคเงินเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนจะสามารถลงข้อมูลของผู้บริจาคในระบบโดยไม่ต้องออกใบ
อนุโมทนาบัตร (ได้ 2 เท่า ของเงินบริจาค เพ่ือลดหย่อนภาษี) 
  3.8 การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ม.3 จบ 
100 %  ส่วน ม.6  ไม่จบ 1 คน  คือ นายภูค า  สร้อยค า ไม่มาสอบปลายภาคและ ขาดเรียนนาน 
  3.9  การปิดประตูโรงเรียน  ตอนเย็น  เวลา 18.00  น. 
 - มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  ขออนุมัติงบรายได้จาก “งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า บรว.” ในการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
ห้องประชุมและห้องโสตทัศนูปกรณ์  จ านวนเงิน  ๒๒,๕๗๑ บาท 
  4.2  การวางแผนการระดมทรัพยากร ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการสถานศึกษา โดยนาง
สายทอง  เขื่อนค า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เสนอให้ท าบุญ
ปล่อยปลามหากุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  



 - มติที่ประชุม  อนุมัติน าเงินรายได้จาก “งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า บรว.”ไปจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงาน 
โสตทัศนศึกษา และเห็นชอบในการหาทุนระดมทรัพยากรศึกษาด้วยการท าบุญปล่อยปลา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาจะได้รับการนิเทศจากกลุ่มงานนิเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๕.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว ขอความเห็นชอบการใช้หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ได้ปรับปรุงหลกัสูตรกลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  
 - มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

เลิกประชุม  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
 

          ลงชื่อ    ผู้บันทึก 
          (นางสาวชนิสรา   พันวัน) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
                   ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
        

   (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 



 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

ครั้งที่ ๔/25๖๒ 
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน 25๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. นางสายทอง      เขื่อนค า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางจินตนา      จิตนารินทร์  กรรมการ 
3. นายผจญ      สิทธิกัน  กรรมการ 
4. พระลือชัย    อินทยโส  กรรมการ 
5. นางบัวเพชร     กันธรรม  กรรมการ 
๖. นายสุพล      อุปละ   กรรมการ 
๗. นางสุธาสิน ี    พลกลาง  กรรมการ 
๘. นางสาวชนิสรา  พันวัน  กรรมการ 
๙. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 -  
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางนงลักษณ์    อุปการะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๒. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
๓. นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมรับทราบ 
  ๑. ประธานที่ประชุม นางสายทอง  เขื่อนค า ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ศิษย์เก่าทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล 28 กรกฎาคม 2562 ยอดบริจาครวม (หัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว) 60,445.50 บาท 
 ๒. ผู้อ านวยการวิไลวรรณ  ยะสินธ์ แจ้งว่าโรงเรียนได้เป็นตัวแทนน านักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดสุโขทัย จ านวน 3 
รายการ 

2.1 ชนะเลิศการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.ต้น 
2.2 ชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

2.3 ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ปลาย 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เมือ่วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม 25๖๒ 
 มติที่ประชุม   ให้การรับรอง    
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ การวางแผนรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งหมด  
131 คน ซ่ึงครูนงพงา  เตจ๊ะแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแนะแนว
ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน ๕ โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนไทยรัฐ  โรงเรียนบ้าน
สันปูเลย โรงเรียนบ้านดอยแดน และโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย โดยจะออกแนะแนวในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

   3.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยบุคลากรภายนอก (EIT) ของโรงเรียนจ านวน 50 คน โดยครูชนิสรา  พันวัน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้รายละเอียดความส าคัญ จุดประสงค์ และความจ าเป็นที่ต้องมีการประเมิน
ให้ที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม   ให้การรับรอง    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.1 ขออนุมัติงบประมาณจากการจัดกิจกรรมปล่อยปลา มหากุศล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน จ านวน ๒ รายการ ได้แก่  

๔.๑.๑  การตัดชุดดุริยางค์ จ านวน 20 ชุด   
๔.๑.๒  การปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน เพ่ิมจ านวน ๖ จุด 

จากเดิม ๔ จุด รวมเป็น ๑๐ จุด  
 ๔.๒ ขออนุมัติจ้างครูอัตราจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวกุลธิดา   
ภูดอนตอง วิชาเอกนาฏศิลป์ และนางสาวธิราภรณ์  ชากัณฑ์ วิชาเอกภาษาจีน จ านวนเงินที่ใช้จ้างต่อเดือนต่อ
คน จ านวน ๗,๐๐๐ บาท โดยจะเริ่มท าสัญญาจ้าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
  มติที่ประชุม  อนุมัติน าเงินรายได้จาก การจัดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล ไปตัดชุดดุริยางค์ และ
การติดตั้งกล้องวงจรปิด และอนุมัติให้จ้างครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ และวิชาเอกภาษาจีน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 
 

เลิกประชุม  ๑๖.๓๐  น. 
          ลงชื่อ        ผู้บันทึก 
          (นางสาวชนิสรา   พันวัน) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
                   ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
        

   (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 


