รายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2/๒๕๖3
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคารธารตาปี ชั้น 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสนอง
2. นางสาวนิษธยา
3. นายรณยุทธ
4. นายมานะ
5. นางฉัตรชนก
6. นางนิรมล
7. นางนฤมล
8. นางสาวสุพรรณี
9. นางสุพัสตรา
10. นางรัชนีกร
11. นางอัญชลี
12. นางสุธาทิพย์
13. นางจุรีรัตน์
14. นางวาสนา
15. นางสุมาลี
16. นางสาวทิพวรรณ
17. นางวรรณดี
18. นางสายเพ็ญ
19. นางสาวสุพัสตรา
20. นางนฤมล
21. นางกานต์สิริ
22. นางสงบ
23. นายชไรนันต์
24. นางลักษ์ตวรรณ
25. นางสาวอุไรวรรณ
26. นางสาวศิริพร
27. นางจิราวรรณ
28. นายเตชิณณ์
29. นางสาวญดา
๓๐. นายมณเฑียร
๓๑. นางปุณณภา
๓๒. นางสาวพรลภัส

เสลาคุณ ประธาน
ทองจันทร์
จิรังนิมิตสกุล
จะตุรัส
ทิมธรรม
จะตุรัส
ขวัญแก้ว
เพียรจัด
ผลินสุคนธ์
เรืองรุก
เพ็งเจริญ
ดํารงเกียรติ
ชูขันธ์
ชูช่อเกตุ
แก้วคํา
พรหมเกิดทอง
ปานดี
เชื้อจักร
ลิมปิวัฒนางกูร
มรกต
เซ่งบุญตั๋น
ภักดี
ประคํา
ปานเพชร
คุ้มกัน
คชรินทร์
วิริโยคุณ
อินทบํารุง
ปฐมนุพงศ์
มรกต
ตะกรุตแก้ว
กันทะวงศ์

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
63.

นางพงศ์จิรา
นางสาวณิชาพัชร
นางสาวเทวิกาญจน์
นางไพระหงษ์
นางสาวนิชนันท์
นายนิรุตต์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวมัลลิกา
นางสาวชาธิญา
นางนิสากร
นายนพดล
นางสาวธนพร
นายเอกลักษณ์
นางธธนา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวธัญชนก
นายสุพจน์
เรือเอกหญิงวันดี
นางสาวสาลือมี
นางเสาวณี
นางสาวเครือ
นายวิทยา
นางสาวฑัฎา
นางสาวจุฑามาศ
นายครรชิต
นางสาวพรรณิภา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวตรีลฎา
นางสาวปรุสรา
นางสาวพัชราภรณ์
นายนพรัตน์

บุญเพชร
ศิลป์ชัย
แสนดวงดี
มาป้อง
รวมธรรม
เจริญพร
ดวงจันทรา
หลงหา
สัตถาภรณ์
บัวทอง
สุทธิมา
พรหมกุล
แซ่ด่าน
จันทร์แก้ว
อุพัมมา
ปานโชติ
แน่นแผ่น
คําเอี่ยม
มาเละ
สวัสดิ์วรรณ
กันธะวงศ์
บุญชู
กลิ่นมาลี
ทองพันธ์
ปานศรีนุ่น
ชูชื่น
วงศ์สวัสดิ์
สมบัติ
ส่งอินทร์
จงไกรจักร
ขวัญทอง
/ผู้ไม่มาประชุม...
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาววิลัยลักษณ์

วรรณทอง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรเปิดภาคเรียนใหม่ และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
ประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนเมษายน จํานวน 6 คน คือ
1)นางนิรมล จะตุรัส 2) นางสาวจุฑามาศ ทองพันธ์ 3) นางสุธาทิพย์ ดํารงเกียรติ 4)นายนพดล สุทธิมา
5)นายชไรนั นต์ ประคําและ6)นางเสาวนีย์ สวัสดิ์ว รรณ ประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 9 คน คือ 1)
นางสาวศิริพร คชรินทร์ 2) นางสาวญดา ปฐมนุพงศ์ 3) นางสาวเครือ กันธะวงศ์ 4)นางสาวมัลลิกา หลงหา
5) นายสิรภพ เสือนวล 6)นางจุรีรัตน์ ชูขันธ์ 7)นางสาวณิชาพัชร ศิลป์ชัย 8)นางสาวนิชนันท์ รวมธรรม และ
9) นางสาวสุพัสตรา ลิมปิวัฒนางกูรและประจําเดือนมิถุนายน จํานวน 5 คน คือ1)นางสาวพรทิพย์ วงศ์สวัสดิ์
2) นางสาวธธนา จันทร์แก้ว 3) นางกานต์สิริ เซ่งบุญตั๋น 4)นางนิส ากร บัวทองและ 5)นางสาววิลัยลักษณ์
วรรณทอง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 จากการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงระหว่างเดือนที่ผ่านมา เรื่อง มาตรการการลดเวลา
การปฏิบั ติหน้ าที่ ของบุคลากร 50% และได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้บุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติห น้าที่
100%
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 การกําหนดการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน สําหรับครูที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้ดําเนินการกักตัว 14 วัน
ก่อนปฏิบัติหน้าที่
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 การประชุมของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นําโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ให้กับสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 การจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19)
ที่ประชุม รับทราบ
1.5 การดํา เนิ น การของสํ านั กบริห ารงานการศึ กษาพิ เศษ ว่า ด้ว ยเรื่ องการปฏิบั ติง านของแต่ล ะ
สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้ สําหรับการจัดการเรียนการสอนให้ชะลอไว้ก่อน ยกเว้นนักกีฬาที่สามารถ
ฝึกซ้อมได้
ที่ประชุม รับทราบ
1.6 แนวทางการจั ดการเรีย นการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํ านักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียน
เฉพาะความพิการ โดยให้นักเรียนประจํา เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(22 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563)
/ดังนี้22-31พฤษภาคม...
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ดังนี้ 22 – 31 พฤษภาคม 2563 เตรียมความพร้อมก่อนรับรายงานตัว 3 – 5 มิถุนายน 2563 รับรายงาน
ตัวนักเรียน 6 – 30 มิถุนายน 2563 Online และ On-Air ในสถานศึกษา สําหรับการดําเนินการหลังเปิด
ภาคเรียน(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป) จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน : Onsite / On-Air
/ Online
ที่ประชุม รับทราบ
1.7 การสอบถามการดําเนินการจากหลายสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา ( COVID-19) เพื่อให้ดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่ประชุม รับทราบ
1.8 การดําเนินการมอบตัวนักเรียนและแนวทางการปฎิบัติ โดยขอความร่วมมือในการคัดกรอง ตรวจ
สุขภาพนักเรียนเบื้องต้น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและจัดพื้นที่คัดกรอง และล้างมือ
ที่ประชุม รับทราบ
1.9 การดําเนินการตรวจความพร้อมของหอนอน จากการที่ฝ่ายบริหารได้ให้เจ้าหน้าที่หญิงให้ทําความ
สะอาดผ้าปู ปลอกหมอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน การตรวจเบาะนอนและเตียงนอนที่ยังใช้การได้
ที่ประชุม รับทราบ
1.10 การปรับพื้นที่หอนอน การตัดแต่งต้นไม้ระหว่างหอนอนต่างๆ และบ้านพักครู ดําเนินการ
เรียบร้อยตามที่ได้ขออนุญาต
ที่ประชุม รับทราบ
1.11 การเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในแนวทางการบริหารโรงเรียนและ
รายงานการดําเนินงานให้กรรมการ คณะดําเนินการเรียบร้อย ขอบคุณรองนิษธยา รองรณยุทธและคณะ
ที่ประชุม รับทราบ
1.12 การขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูทุกท่าน ในการดําเนินการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้รับทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
1.13 การดําเนินการของนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 และ ร ได้ดําเนินการแก้ 0 เรียบร้อย ทั้งนี้
ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคุณครูทุกท่าน สําหรับความร่วมมือในการดําเนินการแก้ผลการ
เรียนของนักเรียน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
ทีป่ ระชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 การดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 การเตรี ย มการรั บ สถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางของโรงเรี ยน ของสํ านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับบทบาทครู บทบาท
/นักเรียน บทบาท...
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นักเรียน บทบาทผู้ปกครอง รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กําหนดไว้ 1 ห้องเรียน มีนักเรียนไม่เกิน
20 – 25 คน และข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกัน
3.1.2 การสํารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) การแนะนําผู้ป กครองในการเรียนย้อนหลังจากเว็บไซด์หรือ
Youtube เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนของนักเรียน
3.1.3การสํารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ทําการสํารวจข้อมูล
ของนักเรียนในเบื้องต้นที่มีความต้องการ
3.1.4 รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สําหรับการกําหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสํารวจการจัดการเรียนการสอนทางไกล
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.1.5 การกําหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ไว้เดิมดังนี้
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.4
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครรอบที่ 2
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563 รับสมัครนักเรียนรอบที่ 2
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
พิจารณาผลการคัดเลือกรอบที่ 2
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ 2
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
รับรายงานตัวนักเรียนรอบที่ 2
3.1.6 ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2562 สําหรับภาพรวมในระดับประเทศ นักเรียนมีผลคะแนนสอบ
O-Net ลดลง ทั้งนี้ครูประจําวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดําเนินการสํารวจปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล
ในส่วนที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้และส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.1.7 ผลการสอบ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562
3.1.8 ผลการสอบ RT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562
3.1.9 การเตรียมการรองรับการประเมิน งานประกันคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนได้รับการ
ประเมินรอบสี่ ช่วงเดือนกรกฎาคมและให้คณะครูดําเนินการสรุปงาน กิจกรรม ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน
3.1.10 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและกําหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 1 วิชา ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การดาเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.2.1 มาตรการการป้องกัน COVID-19 ทางโรงเรียนกําหนดดังนี้ 1. การเข้าออกโรงเรียนให้เข้า
ประตูด้านหน้าเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งผ่านจุดคัดกรองหน้าป้อมยาม 2. การติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดคัด
กรอง 3. การทําความสะอาดราวบันได และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 4. การติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาล 5. การ
ใช้โปรแกรม Zoom สําหรับการประชุม
3.2.2 การปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดําเนินการดังนี้ 1.การตัดแต่งต้นไม้บริเวณ
ต่างๆของโรงเรียน และปลูกต้นไม้เพิ่มในบางจุด 2. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนจํานวน 17 ตัว 3.
การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าสําหรับซักผ้านักเรียน 4. การปรับพื้นที่บริเวณหอนอนหญิง 5.การจัดทํา BBL 6. การ
กําหนดจุดเช็คอิน 7.การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.3 การดาเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
3.3.1 โครงการสร้ างขวัญและกําลั งใจมอบของขวัญวันเกิดแก่บุคคลประจําเดือนเกิด ซึ่งได้
ดําเนินการก่อนวาระการประชุม
3.3.2 การเซ็นชื่อปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ ดําเนินการลงชื่อมาปฏิบัติงานในตอนเช้าก่อนเวลา
08.30 น. และลงชื่อกลับทุกครั้ง
3.3.3 การประเมินครูผู้ช่วยในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จํานวน 2 ราย ดังนี้ นายนิรุตต์ เจริญพร
และนางสาวธนพร พรหมกุล
3.3.4 การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษและการสอบรองผู้อํานวยการ สําหรับการสอบครูผู้ช่วยกรณี
พิเศษ ทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีเปิดรับ 1 อัตรา คือ ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
และการดําเนินการสอบรองผู้อํานวยการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
3.3.5 การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน พึงระวังในการกระทําและควรศึกษาระเบียบวินัยทาง
ราชการให้เข้าใจ ผู้อํานวยการเน้นย้ําเรื่องการห้ามนักเรียนชาย ครูผู้ชายและผู้ปกครองชายเข้าบริเวณหอนอน
นักเรีย นหญิงโดยเด็ดขาด ถ้าครู บุคลากร นักเรียนชายไม่ปฏิบัติตามจะดําเนินการทางระเบียบวินัย ส่ว น
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน แต่เกี่ยวข้องกับกับบุคลากรของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนต้อง
ร่วมรับผิดชอบด้วยและจะดําเนินการตามกฏหมาย
3.3.6 การลาในช่วงวันหยุด หรือสถานการณ์ในช่วงระหว่างเวลาดําเนินการขออนุญาตลาต่อ
ผู้บริหารก่อน เมื่อได้รับการอนุญาตสามารถดําเนินการลาได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การดาเนินงานของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
3.4.1 การรับนักเรียนเก่าวันเปิดภาคเรียน จะดําเนินการตามมาตรการการป้องกัน COVID-19
โดยแบ่งนักเรียนหญิง เป็น 9 หอนอน ซึ่งจะดําเนินการใต้อาคารวิภาวดี สําหรับนักเรียนชาย จํานวน 7 หอ
นอนจะดําเนินการบริเวณโดม หน้าอาคารทักษิณ พร้อมทั้งตรวจสิ่งของเครื่องใช้ที่ทางโรงเรียนกําหนดห้าม
นํามาโรงเรียน อาทิเช่น โทรศัพท์ ยาเสพติด อาวุธ และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปยังบริเวณหอนอนของ
นักเรียน
3.4.2 การจัดการหอนอนของโรงเรียน
3.4.2.1 หอนอนเด็กเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ดําเนินการดังนี้ นักเรียนชาย
ประจําหอนอนแสนสุข และนักเรียนหญิงประจําหอนอนทานตะวัน
3.4.2.2 หอนอนนักเรียนกิจกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ ดําเนินการดังนี้ นักเรียนชายประจําหอนอน
รัษฎา และนักเรียนหญิงประจําหอนอนปิยะธิดา
3.4.2.3 หอนอนนักเรียนกิจกรรมกีฬา ดําเนินการดังนี้ นักเรียนชายประจําหอนอนศรีสุราษฎร์
และนักเรียนหญิงประจําหอนอนเพื่อน
3.4.3 การจัดหอนอนตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยการดําเนินการรักษาระยะห่าง 1
เมตร ระหว่างเตียงนอนของนักเรียน จัดสัดส่วนให้เพียงพอ และไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยง ไปเลี้ยงบนหอนอน
3.4.4 การจัดคณะกรรมการหอนอน โดยดําเนินการถือปฏิบัติตามคําสั่งเดิม โดยให้มีประธานหอ
นอน กรรมการ และให้ครูหอนอนเป็นกรรมการหรือเลขา และเพิ่มเติมครูพัชราภรณ์ จงไกรจักร เป็นกรรมการ
หอนอนเพื่อน ครูตรีลฎา สมบัติ เป็นกรรมการหอนอนปราณี
3.4.5 การทําประกันชีวิตนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ดําเนินการในวันรายงานตัวของนักเรียน
เป็นไปได้ให้ผู้ปกครองทําทุกคน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.5 การดาเนินงานของฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
3.5.1 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1. เงินงบประมาณของตําแหน่ง
ธุรการ 1 อัตรา เป็นเงินจํานวน 15,750 และ ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9 อัตรา เป็นเงินจํานวน 85,050
บาท ประจําเดือนกันยายน ดําเนินการอนุมัติเรียบร้อย รวมทั้งสองรายการ 100,800 บาท
2. งบดํา เนิ น งาน เป็ น ค่า เช่ าในการใช้สั ญ ญาณอิ นเตอร์ เน็ ต จํานวน 5,000 บาท 3.งบดํ าเนิ นงานเพื่ อ
ดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิ ศด้านกีฬายก
น้ําหนัก 40,000 บาท 4, งบดําเนินงานเกี่ยวกับค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยศาสตร์ ประจําเดือน
สิงหาคม - กันยายน จํานวน 31,500 บาท 5. งบลงทุน ดําเนินการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จํานวน
159,100 บาท ค่าปรับปรุงพัฒนา 3,112,800 บาท ค่าสิ่งก่อสร้างมี 2รายการ ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียน
หญิง 1 หลังจํานวน 387,800 บาท ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนชาย 510,200 บาท
3.5.2 โครงการ/กิจกรรมดําเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ไตรมาศ 3 - 4 )ในแต่ละ
กลุ่มงานคงเหลือโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดําเนินงานดังนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ คงเหลือ 34 โครงการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส คงเหลือ 16 โครงการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน คงเหลือ 4 โครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป คงเหลือ 9 โครงการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล คงเหลือ
6 โครงการ
3.5.3 การส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการ ให้ดําเนินการส่งใบส่งของให้งานพัสดุพร้อม
ด้วยลงชื่อในสมุดการส่งหลักฐาน
3.5.4 ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้าง (e-bidding) ดําเนินการได้ 3 รายการ ดังนี้ 1. การ
ก่อสร้างปรับปรุ งอาคารเรียน(อาคารศรีวิชัย) ผลการพิจารณา คือ ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ภูมิ พีคอนส์ 2.การ
ก่อสร้างห้องสุขาชาย ผลการพิจารณา คือ บริษัท สาร์ทดูอิด จํากัด และ 3. การก่อสร้างห้องสุขาหญิง ผลการ
พิจารณา คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดิออน ออแกไนส์เซอร์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การดําเนินการสร้างอ่างล้างมือสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทางขึ้น –
ลงอาคารทุกอาคาร รวมทั้งโรงอาหารและหอนอนทุกหอนอน
4.2 ให้งบประมาณครูหอนอนทุกหอนอนไปพัฒนาหอนอนละ 1,000 บาท จากงบรายได้
ของโรงเรียน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
ก่อนปิดการประชุม ประธานแจ้งว่าการตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ
ทั้งสิ้นและขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ ในทุกภารกิจจนสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เลิกประชุม เวลา 17.17 น.
นางสาวธนพร พรหมกุล
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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