รายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 3/๒๕๖3
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคารธารตาปี ชั้น 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสนอง
2. นางสาวนิษธยา
3. นายรณยุทธ
4. นางฉัตรชนก
5. นางนิรมล
6. นางนฤมล
7. นางสาวสุพรรณี
8. นางสุพัสตรา
9. นางรัชนีกร
10. นางอัญชลี
11. นางสุธาทิพย์
12. นางจุรีรัตน์
13. นางวาสนา
14. นางสุมาลี
15. นางสาวทิพวรรณ
16. นางวรรณดี
17. นางสายเพ็ญ
18. นางสาวสุพัสตรา
19. นางนฤมล
20. นางกานต์สิริ
21. นางสงบ
22. นายชไรนันต์
23. นางลักษ์ตวรรณ
24. นางสาวอุไรวรรณ
25. นางสาวศิริพร
26. นายเตชิณณ์
27. นางสาวญดา
28. นางปุณณภา
29. นางสาวพรลภัส
๓๐. นางพงศ์จิรา
๓๑. นางสาวณิชาพัชร
๓๒. นางสาวเทวิกาญจน์

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

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.

นางไพระหงษ์
นางสาวนิชนันท์
นายนิรุตต์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวมัลลิกา
นางสาวธนพร
นายเอกลักษณ์
นางธธนา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวธัญชนก
นายสุพจน์
เรือเอกหญิงวันดี
นางสาวสาลือมี
นายวิทยา
นางสาวทัฑฎา
นางสาวจุฑามาศ
นายครรชิต
นางสาวพรรณิภา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวตรีลฎา
นางสาวปรุสรา
นางสาวพัชราภรณ์
นายนพรัตน์
นางสาววิลัยลักษณ์

มาป้อง
รวมธรรม
เจริญพร
ดวงจันทรา
หลงหา
พรหมกุล
แซ่ด่าน
จันทร์แก้ว
อุพัมมา
ปานโชติ
แน่นแผ่น
คำเอี่ยม
มาเละ
บุญชู
กลิ่นมาลี
ทองพันธ์
ปานศรีนุ่น
ชูชื่น
วงศ์สวัสดิ์
สมบัติ
ส่งอินทร์
จงไกรจักร
ขวัญทอง
วรรณทอง
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางจิราวรรณ
2. นายมณเฑียร
3. นายนพดล
4. นายจักรรัตน์
5. นางสาวอนงค์
6. นายบรรยงค์

วิริโยคุณ
มรกต
สุทธิมา
จิตร์เลข
แว่นแก้ว
กังสุกุล

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปัทมาพร
2. นางสาวจุฑามาศ
3. นางสาวกนกวรรณ
4. นางสาวเพ็ญนภา
5. นางสาวรัชดา
6. นางสาววาทินี

นิลละออ
สินไชย
จิตสำรวย
แซ่จิ้ว
ตาหลี
ชาติอุปการ

ลาคลอด
ลาป่วย
ลากิจ
ติดภารกิจ
ลาป่วย
ติดราชการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอบคุณคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูงานประชาสัมพันธ์ จากการ
ดำเนินการการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการจัดเตรียมข้อมูลครบถ้วน นำโดยครูสุธาทิพย์ ดำรงเกียรติ หัวหน้างาน
ประชาสัม พั น ธ์และคณะทำงาน ขอบคุ ณ ฝ่ายเครื่องเสีย ง ฝ่ ายสถานที่ ฝ่ายอาหาร รวมทั้ งนั ก เรีย นทุ ก คน
สำหรับหอนอนดำเนินการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้น และกล่าวแสดงความยินดีสำหรับการพัฒนาตนเองของ
ครูในการสอบรองผู้อำนวยการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ครูชไรนันต์ ประคำ ครูเตชิณณ์ อินทบำรุง
ครูลักษ์ตวรรณ ปานเพชร และครูศิริพร คชรินทร์ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
ประธานมอบของขวัญ วันเกิดให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 4
คน คือ 1) นางอัญชลี เพ็งเจริญ 2) นายบรรยงค์ กังสุกุล 3) นางสาวธนพร พรหมกุล 4) นางภาวดี กังสุกุล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 จากการที่ครูมานะลาออกจากราชการ ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้รองรณยุทธรักษาการแทน
ตำแหน่งรองกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสและมอบครูมณเฑียรเป็นหัวหน้างานอาคาร
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 คุณ ดวงพรและกลุ่มเพื่ อนสุราษฎร์/ 2510 มอบพัดลมติดผนัง จำนวน 16 ตัว พั ดลมตั้งโต๊ ะ
จำนวน 2 ตัว และมอบทุนการศึกษาจำนวน 28 ทุน พร้อมด้วยเครื่องเล่น และเลี้ยงไอศรีมให้กับนักเรียน ใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ใต้อาคารวิภาวดีและมีนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 22 คนเลี้ยงอาหารนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 กรรมาธิการการศึกษา วุฒิ สภาจะมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็น
ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลและการต้อนรับ ในวันศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563
ที่ประชุม รับทราบ
/1.4 วันที่ 1 กรกฎาคม...

3
1.4 ภารกิจของผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 .4 .1 วั น ที่ 1 ก ร ก ฎ าค ม 2 5 6 3 ด ร.ป ระ ชาค ม จั น ท ร ชิ ต ผู้ ต รว จร าชก าร
กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 กรณีพิเศษ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.4.2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหาร
คุณภาพการการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4.3 วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2563 การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนิ นงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
1.4.4 วัน ที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการเป็น กรรมการสอบสัมภาษณ์ การ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี
ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ.2563
1.4.5 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.4.6 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30น. ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีถวาย
พระพร เนื่องในมงคลวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3 สุราษฎร์ธานี
1.4.7 วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 07.30 น. ขอเชิญ ร่วมพิ ธีถวายราชสดุดีฯวันครบครบ
105 ปี การพระราชทานนาม”สุ ร าษฎร์ ธ านี ” ณ ลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ รั ช กาลที่ 6
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคารธารตาปี ชั้น 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุ
ราษฎร์ธานี
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาในวันศุกร์ที่31 กรกฎาคม 2563
3.1.2 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
3.1.3 การเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา
2563 ในปีนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งทางโรงเรียนให้ดำเนินการส่งรายชื่อและข้อมูลนักเรียนที่ต้องเข้า
สอบในระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 มั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มอบหมายให้ ง านวัด ผล
ดำเนินการและจะแจ้งให้ ทราบอีกครั้งหนึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำการสอบวันที่ 3 มีนาคม 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการสอบในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำการสอบวันที่ 27
– 28 มีนาคม 2564 และฝากถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จากผลการทดสอบที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2562
/นักเรียนอ่อนตรงไหน...
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นัก เรียนอ่อนตรงไหน และนั กเรีย นเก่งในตัวชี้ วัดไหน เพื่อ ทำการหารือภายในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ช่ว ย
พัฒนาการนักเรียนลำดับต่อไป
3.1.4 การส่งผลปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 และการส่งผลกรประเมินตนเอง (SAR) ทาง
งานประกันคุณภาพ ขอความร่วมมือให้ครูทุกท่านได้ดำเนินการ รวมถึงงานอื่นๆ อาทิ การรายงานไปราชการ
การเดินทางไปอบรมต่างๆ
3.1.5 กิ จ กรรมของโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่ง แวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ ตอนบน โดยนางสาวนิษธยา ทองจั นทร์ และครูสุกัญ ญา อุพั มมา ได้เข้าร่วม
ประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 รับนโยบายหรือผลการดำเนินงาน การเตรียมงาน การวางแผนใน
โครงการห้องเรียนพิ เศษ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมห้องเรียนพิเศษที่ไ ด้
ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
เป็นตัวแทนของโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ซึ่งระดับประเทศมีจำนวน 4 โรงเรียน
จำนวนโควต้านักเรียนที่เข้าสมัครเรียนในโรงเรียนศึก ษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 คน แต่มีนักเรียน
มาสมัคร จำนวน 12 คน โควต้าของโรงเรียนประจำจังหวัด ห้องเรียนละ 30 คน สำหรับโครงการห้องเรียน
พิเศษที่ดำเนินการ ดังนี้ ค่ายวิทยาศาสตร์ วันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนโครงการพิเศษ การแข่งขันฟิสิกส์ศัพท์
ประยุกต์ การคัดเลือกครูและตัวแทนนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ
ปีการศึกษา 2563 มีความจำเป็นต้องระงับทุกกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.1.6 การสำรวจหรือการคัดกรองนักเรียนที่ มีความต้องการพิ เศษในเบื้องต้น รองผู้อำนวย
บริหารงานวิชาการมอบให้งานเรียนรวมสำรวจนั กเรียน ปรากฏว่า เบื้อ งต้น ที่ยัง ไม่ไ ด้ใช้แบบคักกรองทาง
การศึกษา แต่สังเกตจากอาการและการพูดคุย จากครูประจำวิชา การสำรวจเบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษามี
จำนวนหลายคน ประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย เด็กชายสิทธิชัย ไพรบูลย์ นักเรียนประจำหอนอนแสนสุข
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย เด็กชายอดิสร มณีฉาย นักเรียนประจำหอนอนแสนสุข
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.2.1 เวร ยาม ขอปรับเปลี่ยนโดยการควบรวมคนงานเวรกลางคืนและครูเวรกลางคืนเป็นบัญชี
เดียวกัน
3.2.2. การปฏิบัติหน้าที่เวรรับผิดชอบโรงอาหารของนักเรียน พบว่าการจัดห้องเรียนเป็น หลักใน
การทำความสะอาดโรงอาหาร จะเกิดปัญหาการมาทำความสะอาดของนักเรียนชาย หัวหน้าเวรประจำวันได้
ประชุมและขอปรับเปลี่ยนใหม่ ให้หอนอนแต่หอนอนรับผิดชอบเวรประจำวัน สำหรับหอนอนศรีสุราษฎร์และ
หอนอนเพื่อน ซึ่งเป็นหอนอนนักกีฬา ให้รับผิดชอบทำความสะอาดอ่างล้างภาชนะหลังรับประทานอาหาร
กลางวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
3.2.3 แจ้ งการปรั บ เปลี่ ย นการทำงานของแม่ บ้ า น เนื่ อ งจากหอนอนแสนสุ ข และหอนอน
ทานตะวันเป็น หอนอนของนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 3 และมอบหมายนางสาวจุไรรัตน์ ภิญ ญาคง
รับ ผิด ชอบหอนอนดู แ ลความสะอาดของหอนอน ซั ก ผ้า รีดผ้ าและจัด ระเบีย บ นางพิ ม พารัต น์ บุ ญ ปล้ อ ง
รับผิดชอบดูแลอาคารศรีวิชัย อาคารทักษิณ และอาคารธารตาปี และนางภาวดี กังสุกุล รับผิดชอบอาคาร
วิภาวดี พร้อมขอความร่วมมือคณะครูที่ประจำแต่ละอาคารช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทั้ง 3 คน
3.2.4 Food Panda ทำการตกลงตามดั ง นี้ กรณี ก ลางวั น อนุ ญ าตให้ รั บ สิ น ค้ า หน้ า ห้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ สำหรับกลางคืน ให้รับสินค้าที่ป้อมยาม กรณีครูหอนอนอนุญาตให้นักเรียนสั่งสินค้า ครูหอนอน
รับผิดชอบ
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3.2.5 บ้านพัก แฟลต โรงเรียนดำเนินการใช้ระเบียบการเข้าพัก ปี 2560 และจัดลำดับตาม
สิทธิ์การเข้าพัก กรณีบ้านพักว่าง ให้สิทธิตามผู้มีสิทธิเข้าพัก โดย 1 ยูนิต มี 2 ห้องนอน แบ่ง 2 คน ในกรณีครู
อยู่คนเดียว
3.2.6 ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบไฟฟ้าบ้านพักครู เก็บค่าไฟฟ้าในอัตรา 200 บาท กรณีติดแอร์
500 บาท สำหรับแฟลตพักครู คิดตามมิเตอร์ สำหรับหอนอนคิดค่าไฟฟ้า ในอัตรา 100 บาท หอนอนพักติด
แอร์ 500 บาท สำหรับน้ำประปาได้ดำเนินการปรับระบบใหม่ในส่วนฝั่งหอนอนชาย สำหรับฝั่งหอนอนหญิง
ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง และขอความร่วมมือทุกคนปิดน้ำในกรณีไม่ได้ใช้น้ำ
3.2.7 โภชนาการ ดำเนินการปรับปรุงระบบการจ่ายอาหาร
3.2.8 การกิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ 4 กิจกรรมดัง นี้ 1 กิจกรรมตัก
บาตร มอบหมายครูจุรีรัตน์ ชูขันธ์ คณะครูที่สนใจและนักเรียน 2.กิจกรรมลงนามถวายพระพร ผู้อำนวยการ
นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรร่วมลงนาม 3. กิจกรรมจิตอาสา จัดกิจกรรมในโรงเรียน 4. กิจจกรรมถวาย
เครื่องสักการะและวางพานพุ่ม จัดที่โรงเรียนดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาทาง
โรงเรียนจะเริ่มดำเนินการ เวลา 10.00 น. โดยกำหนดให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นรับผิดชอบพื้นที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
3.3.1 การลงชื่อปฏิบัติงาน ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
3.3.2 การออกนอกบริเวณโรงเรียน สำหรับการทำธุระส่วนและธุระทางราชการให้ดำเนินการขอ
อนุญาตจากฝ่ายบริหารและได้รับอนุญาตจึงสามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
3.4.1 นโยบายบริหารงาน ท่านผู้อำนวยการมอบหมายรองรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล รักษาการใน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส สำหรับการบริหารงาน ยึดหลัก
“เข้าใจ ให้โอกาส หาเหตุผล” และดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการหอนอน โดยให้มีครูอาวุโส ครูที่ พัก
อาศัยอยู่ภายในโรงเรียนและครูบรรจุใหม่ ซึ่งครูหอนอนทุกคนนำศาสตร์พระราชา ในรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้
และการใช้ระบบเช็คอิน 4.0 เช็คนักเรียนที่หอนอน ในกรณีครูต้องการให้ดูแลนักเรียนเป็นพิเศษให้ดำเนินการ
แจ้งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
3.4.2 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการดำเนินการจัดทำใบสั่งให้นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย
กรณีนักเรียนทำผิดระเบียบออกใบสั่งและให้นักเรียนรายงานตัวที่ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
ภายใน 3 วัน ครูผู้ออกใบสั่งต้องเก็บต้นขั้วใบสั่งไว้แล้วนำมาให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสภายใน
สิ้นเดื อน และจะให้ นั กเรี ยนที่ กระทำผิ ดระเบี ยบร่ วมกั นพั ฒนาโรงเรี ยนและทำการหั กคะแนน โดยจะไม่ มี การลงโทษ
นักเรียนด้วยวิธีการตี
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
3.5.1 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม 1 งบเงินอุดหนุน ที่ยังเหลือ 30% ที่ยังไม่ได้รับ แต่
ได้มาร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 40 รอรายงาน ซึ่งจะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวมทั้งสิ้น 2348484 บาท 2.งบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 7
รายงาน ดังนี้ เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อนและข้อแข็ง อย่างละ 1 เครื่อง ตู้
เสื้อผ้าเหล็ก 60 ตู้ เตียงนอนชั้นเดียว พร้อมเครื่องนอน 100 ชุด ครุภัณฑ์ประจำห้องนาฎศิลป์ 1 ชุ ด เครื่อง
ออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด 3. งบบุคลากร ซึ่งเป็นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในส่วนการเลื่อน
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ค่าตอบแทนประจำปี มอบครูมัลลิกา หลงหา ดำเนินการวางเบิกทั้ง 9 เดือน ตั้งเดือน ตุลาคม - มิถุนายน
สำหรับเดือนกรกฎาคมจะเป็นเงินเดือนใหม่ สำหรับข้าราชการครูจะปรับประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมพร้อมรอรับ
ตกเบิก จำนวน 4 เดือน
3.5.2 เร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการ สำหรับคุณครูท่านในที่ยังมีโครงการอยู่ในไตรมาสที่ 4
ของให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 20 สิงหาคม 2563 และเมื่อดำเนินการแล้วนั้นให้นำส่งใบส่งของ/
ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำมาให้งานพัสดุ
3.5.3 การจ้าง ทางโรงเรียนมีการจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 6 อัตรา เจ้าหน้าที่ ทั่วไป 5 อัตรา รวม
ทั้งสิ้น 11 อัตรา ซึ่งสอบบรรจุได้จำนวน 1 อัตรา คือ ครูพรทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ก็จะเหลืออัตรา 10 อัตรา ซึ่งทาง
โรงเรียนจะจ้างจากเงินอุดหนุ นรายหัว ส่วนตำแหน่งอื่น ตำแหน่งธุรการ Lab Boy คนงาน ทางโรงเรียนจะ
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจ้าง รวมทั้งตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้ 6 อัตรา พี่เลี้ยงพิการ 9 อัตรา ฉะนั้น
ในการจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มเดือนตุลาคม อัตราเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบโดยเฉพาะอัตราจ้างที่
จ้างด้วยเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งเงินในบางส่วนจะนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน และต้องดูงบประมาณในการจ้าง
อัตรา 10 คน หรือไม่ ส่วนตำแหน่งพี่เลี้ยง ทางโรงเรียนยังยืนยันอัตราเดิม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เวร ยาม ดำเนินการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 ผู้อำนวยการดำเนินการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน
5.2 การส่งรายงานการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนประจำแต่ละหอนอน
ก่อนปิดการประชุม ประธานแจ้งว่านักเรียนอยู่ดี กินดี ครุและบุคลากรต้องได้รับการพัฒนา
และบริหารงานอย่างเป็นระบบ ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด คิดไม่ได้ให้ช่วยทำ ทำไม่ได้ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้
ให้กำลังใจ ถ้าให้กำลังใจไม่ได้ก็นั่งเฉยๆ แต่ถ้าทุกคนอยากประสบความสำเร็จให้คิดได้และลงมือทำ
ประธานกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลิกประชุม เวลา 17.50 น
นางสาวธนพร พรหมกุล
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายสนอง เสลาคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

