รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ท่ี 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ. ห้องประชุมธารตาปี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
*******************************
ผูม้ าประชุม จำนวน 78 คน
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1แจ้งกำรรับนักเรียนประจำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนได้ดำเนินกำรประกำศผลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
เข้ำเรียนในชั้น ป.1 จำนวน 2 คน
เข้ำเรียนในชั้น ม.1 จำนวน 107 คน (ไม่ผ่ำน 2 คน , สำรอง 1 คน)
เข้ำเรียนในชั้น ม.4
ห้องทั่วไป
จำนวน 41 คน
ห้องวิทยำศำสตร์
จำนวน 13 คน (รอประกำศผล)
รำยงำนตัวในวันที่ 3 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 -12.00 น.
1.2 นโยบำยกำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำง เพื่อให้ได้โครงกำรหลักสูตรที่สอดคล้อยกับนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศให้ ใช้หลักสูตรแกนลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่ งเป็นนโยบำยของสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
โดยจัด อบรมครูโรงเรียนศึ กษำสงเครำะห์ฯ /รำชประชำนุเครำะห์ ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรีย นรู้ ในกลุ่ มเครือข่ ำยส่ง เสริ มประสิ ท ธิภ ำพกำรจั ด กำรศึก ษำโรงเรียนศึ ก ษำสงเครำะห์
ภำคใต้ จำนวน 14 โรงเรียน ในระหว่ำงวันที่ 25-27 เมษำยน 2560 ณ โรงเรียนรำชประชำ
นุเครำะห์ 35 จังหวัดพังงำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 8 ธันวำคม 2560 เวลำ 14.20 น.
ณ. ห้องประชุมธำรตำปี โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
นำงสำวนิษธยำ ทองจันทร์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร
4.1 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
4.1.1 กำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560
4.1.2 กำรดำเนินงำนตำมปฎิทินกำรปฎิบัติงำน ประจำภำคเรียนที่ 2/2560 ให้คุณครูยึด
ปฎิบัติตำมปฎิทินกลุ่มงำนวิชำกำร (งำนวิชำกำรมีกำรปรับเปลี่ยนบ้ำงตำมควำมเหมำะสม)
กำรรับเกียรติบัตร
ป.6 .ม.3,ม.6 รับเกียรติบัตร ในวันที่ 30 มีนำคม 2560
ม.1
รับเกียรติบัตรในวันที่ 2 พฤษภำคม 2560
ม.6
รับเกียรติบัตรในวันที่ 21 พฤษภำคม 2560

-24.1.3 กำรประชุมกลุ่มสำระภำษำไทย ตำมหนังสือที่กลุ่มงำนวิชำกำรฯ ได้แจ้งยังหัวหน้ำกลุ่ม
ภำษำไทยไปแล้ว
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นำงนิรมล จะตุรัส ครูชำนำญกำร
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
4.2.1 กำรอยู่เวร-ยำม ขอเน้นย้ำ อย่ำละทิ้งหน้ำที่และขอให้ปฎิบัติหน้ำที่โดย
เคร่งครัด
4.2.2 กำรบันทึกหลังกำรปฎิบัติงำน ในกำรอยู่เวร-ยำม ให้ทำกำรบันทึกทุกครั้ง
4.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเวร ให้ทำบันทึก
4.2.4 เรื่องอื่นๆ ที่แจ้งให้ทรำบ
1. ช่วงโรงเรียนปิดภำค แจ้งยังบุคลำกรผู้รับผิดชอบแต่ละห้องเรียน
หอนอนแต่ละหลัง พร้อมทั้งบ้ำนพัก ให้ทำกำรสำรวจปิดน้ำ – ปิดไฟ
ให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้ำน
2.นักเรียนที่ทำกิจกรรมช่วงปิดภำคเรียน ให้คุณครูที่รับผิดชอบนักเรียนทำ
กิจกรรมช่วงปิดภำค ได้ดูแลกำกับนักเรียนในควำมรับผิดชอบด้วย
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นำงศรีกัญญำ ช่วยเทศ ครูชำนำญกำรพิเศษ
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
บริหำรงำนบุคคล
4.3.1 มอบของขวัญวันคล้ำยวันเกิดช่วงเดือนเมษำยน 2561
4.3.2 รำยงำนผลกำรปฎิบัติงำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2561)
4.3.3 งบคูปอง 10,000 บำท จำกสำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.3.4 กำรสแกนชื่อกำรมำปฎิบัติกำรของคุณครู วันสุดท้ำยวันที่ 30 มีนำคม 2561
และเริ่มสแกนมำปฎิบัติงำนในวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 กำรปฎิบัติงำน
ช่วงเดือนมีนำคม 2561 อนุญำตให้มำสแกนได้ถึง 09.00 น.
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
นำยมำนะ จะตุรัส ครูชำนำญกำรปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนฯ
4.4.1 แจ้งหนังสือเข้ำโรงเรียน เรื่อง มำตรกำรป้องกันอักคีภัยในสถำนที่รำชกำรและ
สถำนประกอบกำร
4.4.2 แจ้งซ่อมแซมหอนอนช่วงปิดภำคเรียนที่ 2/2560 มีหอนอนปิยะธิดำและ
หอนอนปรำณี
4.4.3 ติดตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ไตรมำสที่ 1,2 ให้ส่งสรุป
โครงกำรทุกโครงกำรที่ดำเนินกำรไปแล้ว ให้กลุ่มที่ธุรกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
ภำยในวันที่ 26 มีนำคม 2561
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มติที่ประชุม

4.4.4 กำรดำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ ให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินกำรส่งรำยงำน
สรุปผลกำร ดำเนินกำรยังกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนฯ
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.5 กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน
นำงฉัตรชนก ทิมธรรม ครูชำนำญกำร
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
และแผนงำน
4.5.1 แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมำณ 11 รำยกำร แยกเป็น งบอุดหนุน 1 รำยกำร ,
งบบุคลำกร 1 รำยกำร งบลงทุน 1 รำยกำร และงบดำเนินงำน 8 รำยกำร
1.1 งบอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ
ภำคเรียนที่ 2/2560 รับโอน 70% เป็น
-กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 189,555 บำท
-อุปกรณ์กำรเรียน 102,455 บำท
-จัดกำรเรียนกำรสอน 7,742,170 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,034,180 บำท
1.2 งบบุคลำกร : รำยกำรค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร ระยะเวลำ 6 เดือน
(1 ตค 60 – 31 มีค 61) 749,580 บำท
1.3 งบลงทุน : ค่ำครุภัณฑ์ 3 รำยกำร มีครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
1,075,000 บำท ,ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2 รำยกำร เป็นเงิน 22,500 บำท
และครุภัณฑ์กำรศึกษำ จำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 1,301,800 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,399,300 บำท
1.4 งบดำเนินงำน
- รำยกำรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงำนรำชกำร 6 เดือน (1ตค60-31มีค61)
เป็นเงิน 27,000 บำท
- รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร (พี่เลี้ยงเด็กพิกำร) 6 เดือน
เป็นเงิน 623,700 บำท และพนักงำนธุรกำร 6 เดือน เป็นเงิน 94,500 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 718,200 บำท
- รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร (คนงำน) 6 เดือนเป็นเงิน 56,700 บำท
- รำยกำรค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร(เงินหอนอน)
เป็นเงิน 843,700 บำท
- รำยกำรค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เป็นเงิน 149,400 บำท
- รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ.พิษณุโลก เป็นเงิน 4,500 บำท
- รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคใต้
เป็นเงิน 1,000,000 บำท
- รำยกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งำนบ้ำนงำนครัว (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)
เป็นเงิน 471,080 บำท
4.5.2 เร่งรัดกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติในไตรมำสที่ 1
และ 2 ให้บุคลำกรขอใช้เงินตำมโครงกำร/กิจกรรม และแนบรำยงำนผลของปีงบ 2560
มำด้วย สำหรับเงินที่ ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ในปีงบประมำณ 2561
แต่ละกลุ่มงำน มีดังนี้

-41.กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร มี 80 กิจกรรม เป็นเงิน 4,094,980 บำท
2.กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป มี 14 กิจกรรม เป็นเงิน 2,530,000 บำท
3.กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนฯ มี 23 กิจกรรม เป็นเงิน 1,586,600 บำท
4.กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน มี 5 กิจกรรม เป็นเงิน 577,500 บำท
5.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มี 6 กิจกรรม เป็นเงิน 2,904,394 บำท
ดังนี้ ขอให้บุคลำกรดำเนินงำนให้ทันตำมระยะเวลำที่กำหนดที่ได้รับอนุมัติด้วย
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 งำนประกันคุณภำพ นำงนฤมล ขวัญแก้ว
-กำรส่งสรุปรำยงำนผลโครงกำรในแต่ละโครงกำรภำยใน 30 มีนำคม 2561
-แจ้งคำสั่งดำเนินกำรงำนประกันคุณภำพ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละมำตรฐำนตำมคำสั่งไป
ดำเนินกำรและมำนำเสนอในที่ประชุมในวันที่ 27 มีนำคม 2561
-นัดประชุมงำนประกันคุณภำพ ในวันที่ 27 มีนำคม 2561 ณ ห้องประชุมธำรตำปี
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี
สิ่งที่ต้องนำมำ
1.สรุปรำยงำนโครงกำร
2.แผนกำรสอน/วิจัยชั้นเรียน
3.รำยงำนผลสัมฤทธิ์ แต่ละกลุ่มสำระ
4.วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล
5.2 กำรจัดเวร-ยำม ช่วงผิดภำคเรียน โดยนำงนิรมล จะตุรัส ได้นำเสนอพร้อม
ให้บุคคลำกรร่วมจัดทำร่ำงในที่ประชุมประจำเดือน คำสั่งจะดำเนินกำรออกมำให้เซ็นต์
รับทรำบในลำดับต่อไป
มติที่ประชุม รับทรำบ
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.

นำงธธนำ จันทร์แก้ว
ผู้บันทึกกำรประชุม
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