รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
*******************************
ผูม้ าประชุม จำนวน 79 คน
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 กำรทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมำชิกทำประกัน
ชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์ได้มอบหมำยให้
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ดูแล กรมธรรม์ 1 ,2 ,3
1. กรมธรรม์ ที่ 1 สำหรับสมำชิกสำมัญ ทุนประกันชีวิต 500,000 บำท
ทุนอุบัติเหตุ 500,000 บำท
2. กรมธรรม์ ที่ 2 สำหรับสมำชิกสำมัญ ทุนประกันชีวิต 500,000 บำท
ทุนอุบัติเหตุ 500,000 บำท
3. กรมธรรม์ ที่ 3 สำหรับสมำชิกสมทบที่เป็นบุตรและคู่สมรส ของสมำชิกสำมัญ
ทุนประกันชีวิต 300,000 บำท ทุนอุบัติเหตุ 300,000 บำท
- บริษัทแอกซ่ำประกันภัย จำกัด (มหำชน) ดูแลกรมธรรม์ 4
4. กรมธรรม์ ที่ 4 สำหรับสมำชิกสมทบที่เป็นบุคคลทั่วไป ทุนประกันชีวิต 100,000 บำท
ทุนอุบัติเหตุ 100,000 บำท
- สมำชิกสำมัญที่ต้องกำรจะกู้เงินกับสหกรณ์หรือคำประกันเงินกู้สหกรณ์จะต้องทำประกันชีวิต
กับสหกรณ์ ทัง 2 กรมธรรม์ (กรมธรรม์ที่ 1 และกรมธรรม์ ที่ 2)
- เบียประกันชีวิตของสมำชิกสำมัญ สหกรณ์จะจ่ำยให้ 1 ใน 3
- เบียประกันชีวิตของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบจ่ำยเองทังหมด
- แต่ละกรมธรรม์ จะสินสุดวันคุ้มครอง ในวันที่ 31 มกรำคม ของทุกปี
- สมำชิกที่สมัครทำประกันชีวิตระหว่ำงปี ค่ำเบียประกันจะลดหลั่นไปตำมระยะเวลำที่เหลือ
คุ้มครองอยู่
- ค่ำเบียประกันในแต่ละปีอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมที่บริษัทประกันฯ เป็นผู้กำหนด
- สมำชิกสมทบทั่วไป ต้องผ่ำนกำรอบรมสมำชิกใหม่ จึงจะมีสิทธิทำประกันชีวิตกับสหกรณ์ได้
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรให้สมำชิกสมทบทำประกันชีวิต
1.2 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจำปี ๒๕๖๒
ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
1.3 กำรระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัว ช.พ.ค. โดยมีแนวปฎิบัติ ให้สมำชิก ช.พ.ค. ที่ยัง
ไม่เคยระบุทำยำทผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ควรไปทำกำรระบุ ( แบบ ณค.2)
เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็วในกำรรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวของทำยำท เมื่อสมำชิก ช.พ.ค.
ถึงแก่ควำมตำย
1.4 กิจกรรมบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 7
1.กำรแข่งขันกีฬำกลุ่มสัมพันธ์สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 7 ประจำปี 2562
เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 7
สนใจกำรออกกำลังกำย เล่นกีฬำ ในวันที่ 7 กันยำยน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนรำชประชำนุ
เครำะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมรำช

-22. จัดงำนมุทิตำจิตเกษียณ อำยุรำชกำร ประจำปี 2562 ในวันเสำร์ที่ 7 กันยำยน 2562 ณ
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมรำช
3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนได้รว่ มจัดบูธนิทรรศกำร
ณ โรงแรมเซ็นทรัล ซึ่งในกิจกรรมดังกล่ำวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรจะมำร่วมในพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่ำว ดังนันขอให้ดูควำมเรียบร้อยในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษเพื่อท่ำนเข้ำมำเยี่ยม
4.แสดงควำมยินดีกับคุณครูที่ผ่ำนกำรปรับปรุงกำรประเมินวิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่ 1/2561 วันพฤหัสที่ 21 มีนำคม 2562 เวลำ 14.14 น.
ณ. ห้องประชุมโรงแรมขนอมซันไรส์
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
นำงสำวนิษธยำ ทองจันทร์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร
4.1 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
4.1.1 กำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์
4.1.2 กำรจัดอบรมพัฒนำบุคลำกรในโครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
4.1.3 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขันพืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562
4.1.4 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์
4.1.5 ประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่ชุดเอกสำรศึกษำด้วยตนเอง หลักสูตรกำรฝึกอบรมครูด้ำนกำร
สอนคนพิกำร พุทธศักรำช 2561
4.1.6 กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ของกลุ่มงำนวิชำกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
4.1.7 กำรฝำกคำบสอนกรณีคุณครูลำกิจ หรือไปรำชกำรให้ฝำกคำบสอนเป็นลำยลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นำยรณยุทธ จิรังนิมิตรสกุล รองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป
4.2.1 กำรดำเนินงำนต่อของกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำร
4.2.2 กำรวำงระเบียบกำรใช้รถรำชกำร
4.2.3 มำตรกำรกำรใช้นำ ใช้ไฟ
4.2.4 ขอควำมร่วมมือในกำรดูแลนักรเยน
4.2.5 ปัญหำกำรนำนักเรียนเข้ำทำกำรรักษำกับทำงโรงพยำบำล เนื่องจำกนักเรียนในบำงหอ
นอนนักเรียนไม่มีบตั รประจำตัวประชำขน เกิดปัญหำในกำรส่งตัวเด็กเข้ำทำกำรรักษำ
ฉะนันให้คุณครูประจำหอนอนทุกท่ำนได้ดำเนินกำรส่งงำนอำมัย
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นำงฉัตรชนก ทิมธรรม ครูชำนำญกำรพิเศษ
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
บริหำรงำนบุคคล
4.3.1 ทบทวนเรื่องกำรลำของบุคลำกร
กำรลำกิจ ให้ลำก่อนล่วงหน้ำ 3 วัน
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มติที่ประชุม

ลำป่วยเมื่อท่ำนมำปฏิบัติงำนแล้ว ให้เขียนใบลำ ในวันแรกที่มำทำงำน
สำหรับบุคลำกรท่ำนใดที่มีภำรกิจจำเป็นต้องขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ท่ำนมำเขียน
ในสมุดขอออกได้ที่ห้องบุคคลช่วงเช้ำ แล้วงำนบุคคลจะเสนอให้พร้อมกับบัญชีลงเวลำทำงำน
4.3.2 ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภำ (KSP Self-service) ขณะนีคุณครูทุกคนได้รหัสผ่ำน
เข้ำระบบครบทุกคนแล้ว ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียด ตรวจข้อมูลของท่ำน ถ้ำมีข้อผิดพลำด
ส่วนไหน
ท่ำนสำมำรถดำเนินกำรเองได้ โดยใช้รหัสผ่ำนเข้ำในระบบ หรือถ้ำแก้ไขไม่ได้ ก็มำแจ้งได้ที่งำนบุคคล
และขณะนีคุณครูพงศ์จิรำ ได้ทยอยกรอกข้อมูลให้คุณครูที่บัตรจะหมดอำยุเดือนธันวำ และ
เดือนมกรำคม จะเหลือประมำณไม่ถึง 10 คน ท่ำนใดที่ดำเนินกำรส่งได้ด้วยตัวเองก็ต้องขอขอบคุณ
แต่ให้ส่งเอกสำรมำให้คุณครูพงศ์จิรำด้วย สำหรับท่ำนใดที่ยังไม่ส่งเอกสำร รบกวนรีบดำเนินกำร
รวบรวมส่งให้คุณครูพงศ์จิรำด่วนด้วย
4.3.3 กำรขอมีบัตรประจำตัวสมำชิกสมำคมศึกษำสงเครำะห์และศึกษำพิเศษ สำหรับท่ำนใดที่ยังไม่
เป็นสมำชิก สำมำรถสแกนคิวอำร์โค้ด ใบสมัครและแบบคำขอมีบัตรประจำตัวสมำชิก ได้ที่คุณครู
นพรัตน์ หรือ บอร์ดหน้ำห้องงำนบุคคล ถ้ำท่ำนสมัครเป็นสมำชิกของสมำคม ท่ำนก็มีสิทธิส่ง
เอกสำรผลงำน
เพื่อรับรำงวัลในแต่ละปีที่สมำคมได้จัดขึน
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
นำยมำนะ จะตุรัส ครูชำนำญกำรปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนฯ
4.4.1 ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดูแลนักเรียน
4.4.2 กำรเช็คจำนวนนักเรียนทุกวันเวลำ ๒๐.๐๐ น.
4.4.3 กำรส่งสมุดบันทึกประจำวันของหอนอน
4.4.4 กำรเตรียมที่พักนักกีฬำในเดือนตุลำคม
4.4.5 กำรดำเนินธุรกิจกับนักเรียนในโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.5 กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน
นำงฉัตรชนก ทิมธรรม ครูชำนำญกำร
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
และแผนงำน
4.5.1 เงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมำณ 2562 ที่ต้องดำเนินกำรและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนมีเงินงบดำเนินงำน เพื่อดำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็ก
ด้อยโอกำสให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ ดนตรี และศิลปะ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท (โดยจัดสรร
ให้กีฬำยกนำหนัก 50,000 บำท และ ดนตรี 50,000 บำท )
4.5.2 งบดำเนินงำนรำยกำรเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรที่โรงเรียนได้รับครังที่ 1
เป็นเงิน 387,000 บำท และครังที่ 2 เป็นเงิน 429,100 บำท รวมเป็นเงิน 816,100 บำท คุณครู
สุมำลีได้ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้ตังแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึง 12 สิงหำคม 2562 หมดเรียบร้อยแล้ว
ขณะนีของเดือน กุมภำพันธ์จนถึงเดือนสิงหำคม เป็นเงิน 508,140 บำท ได้วำงในระบบเรียบร้อย
แล้ว จะได้รับเงินภำยใน
สินเดือน สิงหำคม นี

-44.5.3 งบดำเนินงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
เป็นจำนวนเงิน 130,000 บำท ได้จัดสรรให้โครงกำรเกษตรอินทรีย์และขยะ ของคุณครูทิพวรรณ
และครูเสวก 60,000 บำท โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม ของคุณครูจุรีรัตน์ 40,000 , โครงกำรบ้ำน
วิทย์น้อย ของคุณครูปุณณภำ 10,000 บำท และ โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน ของคุณครูวรรณดี
20,000 บำท ขอให้รีบดำเนินกำรให้เสร็จสินภำยในสินเดือนสิงหำคม นี
4.5.4 เงินโครงกำร/กิจกรรม ของปีงบประมำณ 2562 ขณะนีใกล้สินปีงบประมำณ ขอให้คุณครูที่ขอ
ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับอนุมัติไป ดำเนินกำรส่งใบเสร็จให้เสร็จสินภำยในเดือนสิงหำคม
มิฉะนันท่ำนจะเอำใบเสร็จมำเบิกข้ำมปีงบประมำณไม่ได้
4.5.5 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของปีงบประมำณ 2563 ขอให้ท่ำนเตรียมกิจกรรมที่จะดำเนินกำร
ในปีงบประมำณ 2563 คือ ตังแต่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 (ภำคเรียนที่2/62และ
ภำคเรียนที่ 1/63 ) ว่ำท่ำนจะทำโครงกำรใดบ้ำง ทังนี ทังนัน ให้ดูมำตรฐำนประกอบด้วยว่ำเข้ำกับ
มำตรฐำนไหนที่จะรับกำรประเมิน และรวบรวมส่งที่กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยในกลำงเดือน
กันยำยน 2562 และงำนงบประมำณจะได้ประชุมกรรมกำรและดำเนินกำรต่อไป
4.5.6 กำรเข้ำใช้แอบใหม่ ของ กบข สำหรับคุณครูที่เป็นสมำชิกของ กบข สำมำรถดำวน์โหลดได้ตำม
เอกสำร
ที่ได้แจกไป หรือคุณครูท่ำนใดที่มีแอปเดิม ก็สำมำรถอัปเดตใหม่ได้ โดยสแกนคิวอำร์โคด และมีเอกสำร
คู่มือสมำชิก รวมทังเงินก้อนที่ท่ำนจะได้รับเมื่อเกษียณ ซึ่งสำมำรถเปิดดูได้ตลอดเป็นระยะๆที่ต้องกำร
รวมทัง ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูสิทธิพิเศษต่ำงๆที่ กบข จัดขึนเพื่อสมำชิกได้ตลอดเวลำ และขณะนีก็มี
โครงกำร “คลินิกแก้หนี” ให้ท่ำนสมัครเข้ำร่วมโครงกำร โดยกดสมัครได้ที่เมนู “สิทธิพิเศษ”
4.5.4 สำนักงำน สกสค. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ให้ประชำสัมพันธ์ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทรำบ
เกี่ยวกับกำรระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัว ช.พ.ค ซึ่งได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัว ช.พ.ค ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมำชิก ช.พ.ค ถือปฏิบัติ
รำยละเอียดสอบถำมได้ที่คุณครูสุมำลี หรือที่สำนักงำน สกสค. ได้
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ท่ำนผู้อำนวยกำรแจ้ง
กำรสรุปโครงกำร/กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงกำร/กิจกรรมได้สรุปเป็นรูปเล่มในแต่ละ
ไตรมำส ให้รำยงำนมำยังฝ่ำยบริหำรรับทรำบ
5.1.1 ท่ำนผู้อำนวยกำรมอบหมำย คุณครูสุธำทิพย์ ดำรงเกียรติ
แจ้งกำรกำหนดกำรและกิจกรรมเข้ำร่วมมุฑิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร สังกัดสำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณครูสุธำทิพย์ แจ้งนัดประชุมผู้ที่เข้ำ
ร่วมงำนในลำดับต่อไปจะประกำศนัดประชุมในรำยละเอียดในวันก่อนเดินทำง
มติที่ประชุม รับทรำบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นำงธธนำ จันทร์แก้ว
ผู้บันทึกกำรประชุม
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