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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
คร้ังที่  4/๒๕๖5 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สนัทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

- ผู้มาประชุม   9  คน 
- ผู้ไม่มาประชุม  6  คน 
- ผู้เข้าร่วมประชุม  13  คน 

เร่ิมประชุมเวลา เวลา ๑3.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง ทบทวนรับรองการประชุมคร้ังก่อน 
 คณะกรรมการรับรอบการประชุมครั้งก่อน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
            4.1. การระดมทรัพยากรเพื่อสมทบทุนก่อสร้างร้ัวโรงเรียน 
 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนและคณะกรรมการทุกท่านท่ีในการสนับสนุนโรงเรียน 
 นางเกษร  จินโน เจ้าหน้าท่ีการเงิน ช้ีแจงการระดมทุนสร้างรั้วโรงเรียน ดังนี้ 
   ยอดยกมา  4886.43   บาท 
   รายรับ    138,44.00  บาท 
    รายจ่าย   90,000.00  บาท 
    คงเหลือ   53,730.43 บาท 
 นายมงคล  สุภามณี กรรมการ ช้ีแจงว่า ในนามประธานชมรมศิษย์เก่าจากการระดมทุนสร้างรั้ว
โรงเรียน มเีงินบริจาคของทางชมรมศิษย์เก่าจะดำเนินการส่งมอบให้ทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง
กับผู้รับเหมาต่อไป 
  
  4.2 ความคืบหน้าการสร้างร้ัวโรงเรียน 
 นายกิตติพงศ์  มงคลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ช้ีแจงความคืบหน้าการสร้างรั้วโรงเรียน โดยทาง 
โรงเรียนได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาสร้างรั้วโรงเรียนก่ออิฐฉาบซีเมนต์ ด้านบนเป็นสแตนเลส  จำนวน 30 ช่อง 
ความยาว 90 เมตร ช่างดำเนินการทำงานงวดท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนดำเนินการชำระเงินงวดท่ี 1 
จำนวนเงิน 90,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว 
  
 



ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
    5.1. การก่อสร้างป้ายโรงเรียน และร่ัวโรงเรียน 
 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนอว่า แบบรั้วเดิมด้านบนเป็นทรงแหลม อาจ
เป็นอันตรายต่อนักเรียน จึงขอเปล่ียนเป็นแบบรั้วด้านบนเป็นทรงโค้ง ส่วนป้ายโรงเรียนทางคุณอรพินธ์ ณ รังสี 
ร่วมบริจาคสบทบทุนส่วนของป้ายท้ังหมด 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เสนอว่าให้นำเงินสบทบสร้างรั้วโรงเรียนมอบพร้อมกันทุกหมู่บ้าน ในวันประชุมฝ่าย
ปกครอง วันท่ี 7 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลสันทราย และเห็นว่าควรติดป้ายช่ือผู้บริจาค 
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เสนอแนะว่า เห็นด้วยว่าควรติดป้ายช่ือผู้บริจาคโดยหนึ่งช่องต่อหนึ่งคณะผู้บริจาค  
 นายวีระศักด์ิ มะโนวรรณ์ ช้ีแจงว่า การบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนรอบท่ี 1 จากท่านเจ้าคุณรัตนมุณี 
และเริ่มสร้างรั้วโดยใช้แบบรั้วของ คุณสุริยันต์ ได้ชำระเงินผู้รับเหมาจำนวน 2 งวด งวดละ 150 ,000 บาท 
รวม 300,000 บาท คงเหลือในบัญชี ประมาณ 90 ,000 บาท และเห็นควรให้ติดป้ายช่ือผู้บริจาคโดย
คำนึงถึงความสวยงามและความเหมาะสมด้วย ฝากทางโรงเรียนประสานงานกับผู้รับหมาเกี่ยวกับการเทคานรั้ว
โรงเรียนด้วย  
 นางสาวดารุณี ฟูสาย เสนอว่าไม่ควรเปล่ียนแบบรั้ว และจากการประชุมครั้งก่อนมีเหรียญครูบา    
บุญชุ่ม ประมาณ 2,000 เหรียญ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะทำหนังสือขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง สองกรณี
ดังนี้ 1. บริจาคสบทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนจำนวนเงิน 199 บาท 2. บริจาคสบทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมรับ
เหรียญครูบาบุญชุ่ม จำนวนเงิน 499 บาท 

แต่ทางโรงเรียนออกหนังสือเฉพาะกรณีแรก จึงขอให้ทางโรงเรียนออกหนังสือร่วมสบทบทุนรั้วโรงเรียนอีก
ฉบับ และเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเมื่อโรงเรียนทำรั้วเสร็จแล้ว ควรสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนด้วย  
 นายอนันต์ บุญวาส ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เรื่องการสร้างรั้วโรงเรียนท่ียังดำเนินการไม่เสร็จ
เนื่องจากเป็นช่วงการเปล่ียนผู้บริหาร นอกจากเรื่องเหรียญแล้ว ทางโรงเรียนยังมีแนวทางการระดมทุนสร้างรั้ว
โรงเรียนจากวิธีการอื่น ท่ีคิดและวางแผนจัดดำเนินการ เช่น งานฉลองคบรอบ 107 ปี โรงเรียนอนุบาลเมือง
เชียงราย ส่วนแบบรั้วโรงเรียนจากมติในท่ีประชุม ครั้งแรกเห็นควรว่า ไม่ควรเปล่ียนแบบรั้ว 
 นายมงคล สุภามณี กรรมการ ได้ทำการสำรวจยอดเงินบริจาครั้วต่อช่องของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ท่ี 1     จำนวนประมาณ   3 ช่อง 
  หมู่ท่ี 2             จำนวนประมาณ   4 ช่อง  

หมู่ท่ี 3     จำนวนประมาณ   1 ช่อง  
หมู่ท่ี 4     จำนวนประมาณ   1 ช่อง   
หมู่ท่ี 5     จำนวนประมาณ   2 ช่อง   
หมู่ท่ี 6     จำนวนประมาณ   2 ช่อง   
หมู่ท่ี 7     จำนวนประมาณ   1 ช่อง   
หมู่ท่ี 8      ยังไม่ทราบจำนวน   
หมู่ท่ี 9     จำนวนประมาณ   2 ช่อง   
หมู่ท่ี 10    จำนวนประมาณ   1 ช่อง   
หมู่ท่ี 11    จำนวนประมาณ   2 ช่อง   
นางสุวิมล คูสุวรรณ์   จำนวนประมาณ   1 ช่อง  
นางจันทร์หอม พาหมวด    จำนวนประมาณ   1 ช่อง 
นายอนันต์ บุญวาส           จำนวนประมาณ   1 ช่อง  
ท่านเจ้าคุณรัตนมุณี         จำนวนประมาณ   1 ช่อง 
ชมรมศิษย์เก่า                จำนวนประมาณ   5 ช่อง 



รวม                                    28  ช่อง  
 มติและความเห็น กรรมการสถานศึกษา 

 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามท่ีเสนอ  
 
 5.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาแทนนายสุริยันต์ 
 นายอนันต์ บุญวาส ประธานกรรมการ เสนอให้มีการสรรหาคณะกรรมการแทน นายสุริยันต์   ใน
ตำแหน่งผู้แทนศิษย์เก่า จึงขอให้ประธานชมรมศิษย์เก่า สรรหามาเป็นผู้แทนชมรมศิษย์เก่าหนึ่งท่าน เพื่อ
แต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 มติและความเห็น กรรมการสถานศึกษา 
 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 นายอนันต์ บุญวาส ประธานกรรมการ แจ้งกำหนการประชุมสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พุทธศาสนา
ตำบลสันทราย ในวันท่ี 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลสันทราย 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 


