ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ท่ี 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา
---------------------------------จานวน
24 คน
เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. โครงการลาปางสะอาด ห้องน้า ของส่วนราชการต้องสะอาด
2. โครงการโน โฟม ทุกส่วนราชฃการให้งดใช้โฟม และถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงกระดาษ อาหารร้อนใช้
ชานอ้อยทน
3. กิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ในวันที่16 มกราคม 2562 ณ ที่ว่าการอาเภอแม่ทะ
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4. งานวันครูของอาเภอแม่ทะจัดที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน โรงเรียนแม่ทะวิทยาจองโต๊ะจีน 1 โต๊ะ
5. ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ัฒนาพรรณวดี เสด็จมา
ที่โรงเรียนลาปางกัลยาณี เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE เวลา 20.00 น.
6. ด้านยาเสพติด ในขณะนีม้ ียาเสพติดตัวใหม่ชื่อ ยาพาสโดแอน ใช้ผสมน้าอัดลม
7. การเกณฑ์ทหารของอาเภอแม่ทะ จะคัดเลือกในวันที่ 5 เมษายน 2562
8. ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ทะวิทยาจะเป็นสถานที่จอด
เฮลิคอปเตอร์ จานวน 6 ลา ตามกาหนดการนายกรัฐมนตรีจะมาถึงโรงเรียนแม่ทะวิทยาเวลา
ประมาณ 14.00 น. แจ้งนักเรียนหามเข้าใกล้เฮลิคอปเตอร์ในขณะที่ใบพัดกาลังทางาน และในวัน
เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ให้คณะครูบุคลากรทุกท่านมาเตรียมงาน จะมีการทาสีรวั้ โรงเรียน
ปรับปรุงหน้าอาคาร 1 และใต้บันไดหน้าห้องงบประมาณ
9. รองผู้อานวยการแจ้ง รัฐมนตรีจะมา 20 กระทรวง ทางโรงเรียนจะออกคาสั่งเพื่อช่วยกันดูแลส่วนต่างๆ
10. การใช้ฟอมาลีนในอาหาร ให้งานอนามัย และงานโภชนาการช่วยกันดูแล
11. การไปทัศนศึกษาให้ใช้เงินโรงอาหาร
12. การประเมินความดีความชอบ ในตอนที่ 2 งานที่ได้รับมอบหมายให้แบ่ง ดังนี้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
5 คะแนน หัวหน้ากลุ่มสาระ 4 คะแนน หัวหน้างาน 3 คะแนน ทางานมากกว่า 2 งานขึน้ ไป 2 คะแนน
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 / 2561 (29 พฤศจิกายน 2561)
มติที่ประชุม
รับทราบ

~2~
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- เรื่องจากรองผู้อานวยการ
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1) ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เริ่มติวO-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ห้องโสตฯ
2) กิจกรรมแข่งขันในงาน Open House กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
มีการแข่งขันเปตอง และฟุตซอล กลุ่มสาระศิลปศึกษา มีการแข่งขันร้องเพลง กลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพมีการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น
เป็นนิทรรศการ
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1) รองผู้อานวยการแจ้ง โรงเรียนแม่ทะวิทยาได้รับจัดสรรทุนนักเรียนยากจน 12 คน
คนละ 1,600 บาท /เทอม ให้เชิญผูป้ กครองมาชีแ้ จงรายละเอียด
2) การปันผลและเฉลี่ยคืนกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา ปี 2561
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานแผน
1) รองผูอ้ านวยการ แจ้งให้งานอาคารสถานที่ทาป้ายเขตรับผิดชอบ 5ส ของนักเรียน
โดยมีชื่อครูที่ปรึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดด้วย
2) เรื่องการเก็บขยะในขณะนี้ทางโรงเรียนได้ทาหนังสือแจ้งทางเทศบาลแม่ทะ
เรียบร้อยแล้ว โดยทางเทศบาลจะมาเก็บทุกวันพุธที่จุดพักขยะข้างโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ให้
ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณที่พักขยะด้วย
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
1) ครูจารัสแจ้ง การประเมินตนเองตามแบบประเมินความดีความชอบให้ส่งภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
2) รองผู้อานวยการแจ้ง เกี่ยวกับการรับสมัครสอบตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน
3-9 มกราคม 2562 คุณครูท่านใดที่มคี ุณสมบัติครบสามารถไปสมัครได้
3) กรณีที่มสี มาคมวอลเล่ย์บอล และสภาเด็กและเยาวชนอาเภอแม่ทะมาใช้สถานที่บริเวณ
โรงยิมเล่นกีฬา อนุญาตให้เล่นได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น.-22.00 น.เท่านั้น ฝากเวรกลางคืนดูแลด้วย
4) เวรกลางวันให้รายงานเวรอย่างละเอียด เพราะบางทีมคี นนอกเข้ามาในโรงเรียน
- เรื่องจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1) ครูสราดาแจ้ง นานกเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวติ ( Miracle of Life) ประจาปี 2562
ซึ่งส่งรายชื่อไปแล้ว 20 คน อบรมตั้งแต่ 14-16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมลาปางเวียงทอง
2) ในเดือนธันวาคม 2561 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ชว่ ยดูแลนักเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

~3~
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1) ครูจารัส แจ้งเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารีวสิ ามัญ
และยุวกาชาด กาหนดวันเข้าค่าย 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา
2) ครูคาสุขแจ้ง การสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
3) การเชิญวิทยากรมาติว O-Net ในแต่ละกลุ่มสาระการรเรียนรู้
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางประไพศรี เสริมสุข ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

