รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
*******************************
ผูม้ าประชุม จำนวน 86 คน
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 ผู้อำนวยกำรกล่ำวอำลำเนื่องในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร
1.2 มอบหมำยรองนิษธยำ ทองจันทร์ ดำเนินกำรประชุม
1.2.1 ชี้แจ้งเรื่องนโยบำยของสำนักงำนบริหำรส่วนจังหวัดในกำรกำรรับกำรประชุม ดังนี้
1.2.2 ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน กำรวัดผลประเมินผล ทำอย่ำงไรให้เด็กผ่ำน คุณครูรู้
ปัญหำเด็กวัดผลอย่ำงไรให้เด็กผ่ำนเกณฑ์ เพื่อป้องกันปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ 2/2562 วันพฤหัสที่ 15 สิงหำคม 2562 เวลำ 15.00 น.
ณ. ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
นำงสำวนิษธยำ ทองจันทร์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร
4.1 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
4.1.1 กำรสรุปโครงกำรของกลุ่มงำนวิชำกำร กำหนดส่งให้ดูตำมปฎิทินกำรส่งงำนของงำนวิชำกำร
4.1.2 กำรดำเนินกำรเขียนโครงกำรในงบประมำณ 1 ตุลำคม 2562
4.1.3 กำรประชุมปฎิบัติกำรขับเคลื่อนกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส
เด็กออกกลำงคัน
4.1.4 กำรวัดผลประเมินผล ของกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน
4.1.5 กำรจัดทำแผนกำรสอนภำคเรียนที่ 2/2562
4.1.6 กิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1
4.1.7 กิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพม.สุรำษฎร์ธำนี เขต 11
4.1.8 ประชุมเชิงปฎิบัติกำรกำรจัดทำควบคุมภำยใน ในช่วงเดือนตุลำคม 2562
4.1.9 ประชุมปฎิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรอบที่สี่
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นำยรณยุทธ จิรังนิมิตรสกุล รองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป
4.2.1 กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภำค 4
"สุรำษฎร์ธำนีเกมส์ ระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม 2562 - 3 พฤศจิกำยน 2562
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี ได้รับมอบหมำยจำกทำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ให้ใช้โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี เป็นที่พักนักกีฬำ
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มติที่ประชุม

4.2.2 แจ้งเพื่อทรำบกำรเข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร เรื่องที่ประชุมแจ้ง ส่วนใหญ่ ไม่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน มีในส่วนของโรงเรียนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้รับรำงวัล
ถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถำนศึกษำพอเพียง"
4.2.3 เชิญเที่ยวงำน ประเพณีชักพระทอดผ้ำป่ำแข่งเรือยำว จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปี 2562 ภำยใน
งำนชมขบวนแห่เรือลำกพระ กำรประกวดพุ่มผ้ำป่ำ กำรออกร้ำนสินค้ำรำคำถูกสินค้ำ OTOP ชม
มหรสพทุกคืน สวนสนุกเต็มบริเวณงำน วันที่ 10-18 ตุลำคม 2562 ณ บริเวณข้ำงโรงแรมวังใต้ ริม
เขื่อนแม่น้ำตำปี และสะพำนนริศ จัง หวัดสุรำษฎร์ธำนี และมีเรือพระจำกจัง หวัดอุบลรำชธำนี
มำร่วมด้วย เปิ ดงำนโดย ท่ ำนจุรินทร์ ลัก ษณวิศิ ษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีแ ละรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ และในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ทำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เชิญชวนร่วม
สวนใส่ผ้ำพื้นเมืองผ้ำถุงปำเต๊ะ
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นำงฉัตรชนก ทิมธรรม ครูชำนำญกำร ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล
4.3.1 แจ้งกำรจัดจ้ำงบุคลำกรในตำแหน่งต่ำงๆ ขณะนี้ทำงโรงเรียนยังไม่ได้รับแจ้งจำกสำนักงบประมำณ
ว่ำให้รับในตำแหน่งใดบ้ำง จำนวนกี่อัตรำ ซึ่งกลุ่มงำนบุคคลได้นำปรึกษำกับท่ำนผู้อำนวยกำรสรุป
ได้ว่ำโรงเรียนจะดำเนินกำรให้ลูกจ้ำงจัดทำสัญญำจ้ำง จำนวน 6 เดือน ไปพลำงก่อน เมื่อได้รับ
แจ้งอัตรำ จะนำมำแจ้งให้ทรำบอีกครั้งว่ำจะจ้ำงต่อไปหรือไม่ และจ้ำงต่อตำแหน่งใดบ้ำง โดย
จะแจ้งให้ทรำบก่ำน 3 เดือนที่จะสิ้นสุดสัญญำ เพื่อบุคคลกร ที่โรงเรียนเลิกจ้ำงได้ไปหำงำนอื่นต่อไป
4.3.2 สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ส่งตัว ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัว เพื่อรับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
จำนวน 3 รำย
1.นำงสำวชำธิญำ สัตภำภรณ์ กลุ่มวิชำเอก โสตทัศนศึกษำ
2.นำยนภดล สุทธิมำ
กลุ่มวิชำเอก ฟิสิกส์
3.นำงสำวนิศำกร บัวทอง
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
ซึ่งจะมำปฎิบัติงำน ในวันที่ 1 ตุลำคม 2562
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
นำยมำนะ จะตุรัส ครูชำนำญกำรปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนฯ
4.4.1 แจ้งโรงเรียนอนุญำตให้นักเรียนกลับบ้ำนในวันที่ 9 ตุลำคม 2562 ภำคเช้ำ และกลับมำจำกบ้ำนในวัน
อำทิตย์ที่ 3 พฤศจิกำยน 2562
4.4.2 กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภำค 4
"สุรำษฎร์ธำนีเกมส์ 25 ตุลำคม 2562 - 3 พฤศจิกำยน 2562 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
สุรำษฎร์ธำนี
ได้รับมอบหมำยจำกทำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ให้โรงเรียนเป็นที่พักนักกีฬำ
จำนวนนักกีฬำทั้งสิ้น 500 - 600 คน (หอนอนละ 40 คน) ขอให้คุณครูหอแต่ละหอนอนเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อรับแขกเข้ำพักให้แล้ว เสร็จภำยใน 8 ตุลำคม 2562
มติที่ประชุม รับทรำบ
4.5 กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน
นำงฉัตรชนก ทิมธรรม ครูชำนำญกำร
ปฎิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
และแผนงำน

-34.5.1 กำรสรุปโครงกำร/กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงกำร/กิจกรรมได้สรุปเป็นรูปเล่มในแต่
ละไตรมำส ให้รำยงำนมำยังฝ่ำยบริหำรรับทรำบ
4.5.2 ในส่วนของงำนควบคุมภำยใน กำรจัดอบรมกำรควบคุมภำยในขอเลื่อนเป็น 18-19
ตุลำคม 2562 จำกเดิมกำหนด 12-13 ตุลำคม 2562 ขอควำมเห็นจำกมติที่ประชุม
มติที่ประชุมเห็นด้วย
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทรำบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นำงธธนำ จันทร์แก้ว
ผู้บันทึกกำรประชุม

-

