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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) คร้ังที่ 1 /2563 

วันจันทรท่ี์  ๑5 มิถุนายน  พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
....................................................................... ........... 

ผูม้าประชุม 
๑. นายชัยยุทธ  โกละกะ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. นายอนุรักษ์ ช่วยสุ้น  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๓. นายประทีป  บุญชู  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๔. นายจิตรกร  สุวรรณมณี  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. นายบุรฉัตร  เทพนม  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๖. นางลัดดาวัลย์  สุภากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายเกรียงไกร  โต๊ะหมัด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางวิลาวัลย์  สุบรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางเพ็ญทิพย์  เมฆะจำรูญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน ์ กรรมการผู้แทนครู 
๑๑. นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทรฯ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสุพจน์  วิชัยดิษฐ์  กรรมการผู้เทนศิษย์เก่า 
๒. พระสถาพร  ฐานวโร  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๓. นายสนธยา  นาคพรหม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสุจิตรา  ชุมวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๑. นางวลัดดา  คงนิล  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
๒. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางจิราพร  ขอนแก้ว  หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายชัยยุทธ  โกละกะ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นประธานในท่ีประชุม  ได้มอบหมาย   
นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการ
ประชุมท่ีนำเสนอ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งนี้เป็นวาระปกติแต่มี
ความพิเศษและเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งทางโรงเรียนมีข้อราชการท่ีต้องดำเนินการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือให้ดำเนินงานของ
โรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดการเปิดภาคเรียนในขณะนี้ 
กำหนดไว้ 1 กรกฎาคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔ /2562 
มติที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1. การดำเนินการของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
การดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ต้ังแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โรงเรียนต้องหยดุทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม เช่น การรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฯลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำส่ังห้ามออก
นอกพื้นท่ี และให้รายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกนอกเขตพื้นท่ีทุกสัปดาห์   เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดมี
คำส่ัง/ประกาศ ให้โรงเรียนดำเนินการให้มีการเล่ือนเปิดภาคเรียน เป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม และต้องดำเนินการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เนตและแอปพลิเคช่ัน คุณครูทุกคนก็ต้องมาเตรียมการ 

1.1 สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ด้านอุปกรณ์และคล่ืนสัณญาณ 
1.2 สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียนด้านเวลา 
1.3 จัดระบบการส่ือสาร วิธีการ วันและเวลาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
1.4 มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบดูแลและพบปะกับนักเรียน เพื่อมอบงานให้นักเรียนทำระหว่างเรียน 
1.5 เย่ียมบา้นนักเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
2. ข้อส่ังการและนโยบายของกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนต้องรับคำส่ังจากหน่วยงานต้นสังกัด

และต้องปฏิบัติตามคำส่ังของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ของแต่ละ
จังหวัดโดยเคร่งครัด ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกคู่มือการจัดการของโรงเรียนเพื่อรับมือโค
วิด-19 ซึ่งในระหว่างนี้ก็รอประกาศและการรับรองของ ศบค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าโรงเรียนสามารถเปิดเรียนในวันท่ี 1 
กรกฎาคม ได้หรือไม่  ถ้าเปิดเรียนได้ต้องดำเนินการอย่างไร เช่น เรียนห้องละ 20 คน/เรียนห้องละ 7 คน โรงเรียนจะ
ดำเนินการอย่างไร ให้โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองเพื่อตอบโจทย์ว่า โรงเรียนอยู่ในกลุ่มใด สามารถเปิดเรียนได้หรือไม่ 
และมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบไหน  

โรงเรียนขอช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งมีมติจากท่ีประชุมหัวหน้างาน ๔ ฝ่ายและหัวหน้าช่วงช้ัน  
ดังนี้ ผลจากการจัดประเภทโรงเรียน  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ จัดอยู่ในกลุ่มท่ี ๓ คือ โรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 
คนต่อห้องเรียน สำหรับระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสหรือจำนวนนักเรียนมากกว่า 25 คน 
สำหรับระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ๕ แนวทาง  โดยมติท่ีประชุมหัวหน้างานท้ัง ๔ ฝ่ายและ
หัวหน้าช่วงช้ัน เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๒ มิถุนายน เลือกแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนวทางท่ี ๕ คือ การสลับกลุ่มนักเรียน 
แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียน เป็น ๒ กลุ่ม ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนควบคู่กับ DLTV  
นอกจากนี้ โรงเรียนในกลุ่มท่ี ๓ จะต้องทำรายงานตามแนวทางจัดการเรียนการสอนท่ีเลือก โดยละเอียดให้ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบและมีภาพประกอบและอธิบายให้ชัดเจน นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการรับรอง และเสนอให้
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เพื่อดำเนินการต่อไป ภายในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ดังนั้น   จึงขอนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรอง โดยโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  จำนวนข้อประเมิน ๔๔  ข้อ  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง ๔๔ 
ข้อ อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 

๒. แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนวัดท่าไทรฯ  เลือกใช้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้
มากท่ีสุด คือแนวทางท่ี ๕  การแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒  
กำหนดให้กลุ่มท่ี ๑ มาเรียนในวันค่ี และกลุ่มท่ี ๒ เรียนในวันคู่  โดยครูประจำช้ันจะดำเนินการแบ่ง
นักเรียนและจัดทำตารางเรียนให้นักเรียน 
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๓. นักเรียนในกลุ่มท่ี ๑ กำหนดให้เป็นนักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ และกลุ่มท่ี ๒ เป็นนักเรียนท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งอาจจะมีนักเรียนไทยพุทธผสมอยู่บ้าง เนื่องจากอาจจะไม่ลงตัวในการจัด  ท้ังนี้เพื่อความสะดวก
ในการอาหารกลางวัน โดยสลับจ้าง แม่ครัวประกอบอาหารไทยพุทธวันค่ีและอาหารอิสลามในวันคู่ 

๔. การส่ือสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง โรงเรียนจะดำเนินการในหลายๆ ช่องทาง เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์โรงเรียน  มอบให้ครูประจำช้ันทำการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองโดยตรง 
ผ่านทางโทรศัพท์  แอปพริเคช่ันไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ  

๕. การดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงเรียนในระหว่างท่ีนักเรียนมาโรงเรียนและอยู่ในบริเวณ
โรงเรียน  โรงเรียนกำหนด ดังนี้ 
๔.๑ ให้ผู้ปกครองรับ – ส่งนักเรยีน ด้านนอกโรงเรียน (ประตูทางเข้าวัดท่าไทรฯ) ทางเดียว 
๔.๒ กำหนดให้มีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ นักเรียนทุกคนท่ีเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ถ้านักเรียนมี
อุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ
เร็วหรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับบ้าน 
๔.๓ กำหนดให้มีการบันทึกผลการวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนทุกวัน ไว้เป็นข้อมูล 
๔.๔ กำหนดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำยางล้างมือภายในโรงเรียน และ การล้างมือด้วยเจลทุกห้องเรียน 
๔.๕ กำหนดระยะห่างปลอดภัย ในห้องเรียนๆ ละ ๒๐ คน โรงอาหารโต๊ะ  ละ ๔ คน มีการจัดทำ
เครื่องหมายและ กำหนดสถานท่ีและเวลาพักกลางวันของนักเรียนใหม่ คือ นักเรียนช้ันอนุบาล/ ป.๑ และ 
ป.๒ ใช้โรงอาหารอนุบาล  นักเรียนช้ันป.๓- มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ใช้โรงอาหารใหญ่  โดยสลับเวลาพัก ต้ัง
เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป 
๔.๖ กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติตนของนักเรียน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ ว่าเป็นแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ขอให้โรงเรียนอย่างจริงจังและ
เข้มแข็ง และควรประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เข้าร่วมให้กิจกรรมของโรงเรียนด้วย 

3. แนวทางการดำเนินของโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน กรณีสามารถเปิดเรียนได้ในวันท่ี 
1 กรกฎาคม นอกจากโรงเรียนต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากการติดโรคแล้ว โรงเรียนต้อง
เตรียมความพร้อม เบ้ืองต้นไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  การจัดเตรียมเครื่องคัดกรอง 
3.2  การจัดเตรียมผ้าปิดปาก 
3.3  การจัดเตรียมอ่างล้างมือ /แอลกอฮอล์ล้างมือ 
3.4  การจัดเตรียมห้องเรียน อาคารและสถานท่ี 
3.5  การจัดเตรียมป้าย/มุม/เอกสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน 
3.6  การจัดทำประกาศห้ามผู้ปกครองและบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ามารับส่งนักเรียนในโรงเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4. ผลการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 และ 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
แผนการรับนักเรียน 

ห้อง จำนวนนักเรียน รับไว้ 
อนุบาลปีท่ี 2 2 60 ๔๙ 
อนุบาลปีท่ี 3 2 60 6๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 80 83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 80 ๘๘ 
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รวม 8 280 2๘๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ  มีการสอบถามหากนักเรียนมาสมัครเรียนตอนเปิดภาคเรียนจะรับหรือไม่  ผอ.โรงเรียนฯ ตอบข้อ
ซักถามว่า ยังต้องรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีสมัครใหม่หรือย้ายมาเข้าเรียน 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา 

5. การเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติใช้แผนงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
5.1  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
5.2  แผนนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2563 
5.3  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 
5.4  หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ (ฉบับปรับปรุง 2563) 

       สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายกลุ่มสาระเนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
แกนกลางของ กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดใช้ในระดับช้ัน ป.๑ ป.๔และ ม.๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ กำหนดใช้ ป.๑-๒ ป.๓-๔ และม.๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดใช้ทุกระดับช้ันและโรงเรียนขออนุมัติไว้หลักการ 
กรณีมีการแก้ไขปรับปรุงแผนงานทุกฉบับ โรงเรียนจะดำเนินการโดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะครู ขอให้โรงเรียน
สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมได้ และขออนุมัติใช้ก่อน โดยจะดำเนินการขอความเห็นชอบในภายหลัง 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอของโรงเรียน ใหโ้รงเรียนสามารถดำเนินการไปก่อนตามความ
เหมาะสม 

6. การขอความเห็นชอบจ้างครูบรรณารักษ์ เนื่องจากห้องสมุดของโรงเรียนวัดท่าไทรฯ เป็นห้องสมุดตามโครงการ
ห้องสมุดต้นแบบ สพฐ. ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. และมีคณะครูจากหลายๆโรงเรียน หลายๆ จังหวัดเข้ามา
ศึกษาดูงาน ประกอบกับตอนนี้ไม่มีครูท่ีเป็นครูเอกบรรณารักษ์ และงานห้องสมุดมีงานท่ีมีรายละเอียดปลีกย่อยในการ
ทำงานมาก เช่น การจัดทำทะเบียนหนังสือ การควบคุมการยืม การคืน การซ่อมแซมหนังสือ ฯลฯ ครูผู้รับผิดชอบมีภาระใน
การสอนเป็นส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลห้องสมุดอย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของห้องสมุดมีการพัฒนาให้เกิดความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด  จึงขอจ้างครูบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ทำสัญญาเป็นรายปี มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน กระบวนการและขั้นตอนการจ้างต้องดำเนินการผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากเขตพื้นท่ีการศึกษฯ ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างได้ เพื่อการดำเนินงานห้องสมุดท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

7. การเสนอขอแปรงบประมาณในแผนปฏิบัติการโครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 300,000 
บาท/งบประมาณจากโครงการการแข่งขันกีฬา จำนวน 60,000 บาท มาใช้ในการปรับปรุงโรงอาหาร เนื่องจากขณะนี้มี
นกพิราบจำนวนมากเข้ามาอาศัยในโรงเรียนอาหารเพราะไม่มีฝ้าเพดาน ทำให้โรงอาหารสกปรกมาก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค
และไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียง เช่น สำนักงานของเทศบาลท่าทองใหม่และวัดท่าไทรก็มีการ
ป้องกันไว้หมดแล้ว นกพิราบเกือบท้ังหมดเลยมาอาศัยอยู่ท่ีโรงเรียน ประกอบกับในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและโรงเรียนไม่สามารถท่ีจะจัดกิจกรรมท่ีเป็นการรวมตัวของนักเรียนจำนวนมากได้ จึงขอแปร
งบประมาณมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน 

1. ทำฝ้าเพดานโรงอาหาร 
2. ทำห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวที่มิดชิด และรักษาความสะอาดได้ง่าย 
3. ทำอ่างล้างจาน/อุปกรณ์/วัสดุ 
4. ทำอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนก่อนรับประทานอาหาร 
5. ทำตาข่ายกันนกพิราบอาหารมัธยมศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้แปรงบประมาณตามท่ีโรงเรียนฯ นำเสนอ ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็น
เรื่องท่ีควรดำเนินการอย่างยิ่ง 
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8. ปัญหาของโรงเรียนบ้านบ่อโฉลกแจ้งเพื่อทราบ   เนื่องจากว่า ขณะนี้มีคุณครูอยู่ 1 คนและเด็กนักเรียน 1 คน   
แต่คุณครูท่ีอยู่ท่ีโรงเรียนไม่ดูแลเอาใจใส่โรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนหญ้าขึ้นรกมาก  ค่าน้ำประปาแพง อาคารสถานท่ีทุกหลัง
ชำรุดทรุดโทรม ขาดการดูแล  และโรงเรียนก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาให้  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าไปช้ีแจง
ทำความเข้าใจกับคุณครูท่ีไม่ยอมมาสอนท่ีโรงเรียนวัดท่าไทรฯ ท้ังๆ ท่ีมีช่ืออยู่ในโรงเรียน แต่ได้รับเหตุผลว่านักเรียนไม่ยอม
มา และให้คนอื่นพูดแทนตลอด จึงเป็นการยากในการดำเนินการในทุกๆ เรื่องของโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 
มติที่ประชุม  รับทราบและจะช่วยดำเนินการถ้าทำได้สำหรับกรณีของนักเรียน ๑ คนท่ียังไม่ยอมมาเรียนท่ีโรงเรียนวัดท่า
ไทรฯ  เพราะเป็นการสูญเสียงบประมาณในการจ้างครูไปโดยใช่เหตุ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาจะเข้าดูแลและ
ช่วยดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น....................................................................................................................................................... 
 - ไม่มี- 
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