ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ครั้งที่ 9 / 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา
---------------------------------จานวน
31 คน
นายจารัส ปันศรี ไปราชการ
เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ผอ.บุญสง นาละออง พบปะคณะครูอาลาเพื่อย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ที่โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
2. ผอ.กัมพล ธิติกร พบปะคณะครูในโอกาสเข้ามารับตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
3. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง ได้มคี าสั่งย้าย นายบุญสง นาละออง
ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนแม่ทะวิทยา ไปดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
และย้าย
นายกัมพล ธิติกร ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน
แม่ทะวิทยา ซึ่งนายกัมพล ธิติกร ได้มาลงนามปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
และนายบุญสง นาละออง จะเดินทางไปรับตาแหน่งใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.59 น.
4. การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง พนักงานบริการ และพนักงานทาความสะอาด
- ครูผสู้ อนได้คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผสู้ อบคัดเลือกได้ 3 คน คือ
1) นายเลิศศักดิ์ ยาวุฒิ
ได้ลาดับที่ 1
2) นายนรินทร์ สายเทพ
ได้ลาดับที่ 2
3) นางสาวภรณ์นิการ์ แก้วคาน้อย
ได้ลาดับที่ 3
- พนักงานบริการ (นักการภารโรง) สอบครั้งที่ 2
- พนักงานทาความสะอาด มีผสู้ อบคัดเลือกได้ 1 คน คือ นางสาวหฤทัย น้าใจตรง
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
5. การปฏิบัติหน้าที่สอน ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนแม่ทะวิทยาได้มอบหมายการปฏิบัติ
หน้าที่สอน ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 ตามคาสั่งโรงเรียนแม่ทะวิทยา ที่ 282/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 / 2561 (20 กันยายน 2561)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- เรื่องจากรองผู้อานวยการ
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1) การสอนทักษะอาชีพ ในวันจันทร์ คาบ 7-8 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สอนใน
ทักษะอาชีพ 10 อาชีพเหมือนภาคเรียนที่ 1
2) การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 จะ
มีการโอนชื่อนักเรียนและผูฝ้ กึ ซ้อมเข้าระบบ
3) การส่งวิจัยในชัน้ เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 วิชา
4) รองผู้อานวยการเพิ่มเติม ทาง สพฐ. เปลี่ยนแปลงการสอบเกี่ยวกับการออก
ข้อสอบปลายภาคเรียน ให้เน้นเขียน เติมคา และยกเลิกการใช้ข้อสอบกลางเปลี่ยนเป็นให้
โรงเรียนดาเนินการเองในการออกข้อสอบให้เป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ระดับสูง
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1) รองผู้อานวยการ ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับนักเรียน เช่น การ
นานักเรียนไปร่วมแข่งขัน ร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน จะเบิกได้แค่ค่าอาหาร กรณีหน่วยงานนั้น
ที่ไปร่วมกิจกรรม มีการจัดอาหารให้การเบิกค่าอาหารก็ลดลงไป มื้อละ 80 บาท แบบฟอร์ม
ตามของโรงเรียน
2) ผูอ้ านวยการ กานานักเรียนไปร่วมกิจกรรมให้มีคาสั่งไปราชการของครูผู้ควบคุมไป
ด้วยทุกครั้ง
3) ผูอ้ านวยการ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ เช่น รายงานการ
ประชุมให้ไปดูในเวปไซต์ของโรงเรียน ให้ทาช่องคลิกเพื่อดู และการมอบหมายงานในหน้าที่จะ
อยู่ในคู่มอื ครู อ้างคาสั่งของ สพฐ.ด้วย
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานแผน
1) การตัดหญ้าล่าช้า ซึ่งจาเป็นต้องจ้างรายวันให้คนมาตัดหญ้า
2) มีการไถหน้าบริเวณหน้าป้ายโรงเรียนเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
3) แผนปฏิบัติการฯ ให้แต่ละกลุ่มงานจัดการในแต่ละโครงการ ในการเซ็นต์อนุมัติ
แผนให้ ผอ.บุญสง นาละออง เซ็นต์
4) รองผู้อานวยการ แบบการขอใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์มเดิม
5) แผนปฏิบัติการฯ ให้ข้ึนหน้าเวปโรงเรียนด้วย และทาเล่มให้กับฝ่ายบริหาร
6) ครูประไพศรี เสริมสุข ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดูด้วยว่าได้ขอใช้งบประมาณตาม
แผนฯในไตรมาสใด
7) ผูอ้ านวยการ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ เมื่อมีความจาเป็นในการใช้งบประมาณให้
ยืดหยุ่นได้ กรณีที่ไม่ตรงตามไตรมาส
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8) ครุประไพศรี เสริมสุข แจ้งเกี่ยวกับแม่บ้าน นางสาวหฤทัย น้าใจตรงขอมา
ปฏิบัติงาน 07.30 น. เพราะต้องดูแลลูกไปโรงเรียน
- เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
1) รองผู้อานวยการ แจ้งเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของข้าราชการครู ต่อไปจะเป็น
การเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ถือปฏิบัติ 1 เมษายน 2562
- เรื่องจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1) การประชุมสรุปงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาของของ
นักเรียนที่พบ
- การคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสม
- ยาเสพติด นักเรียนเรามี2 ราย ได้สง่ บาบัดเรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลแม่ทะ
- ด้านวินัย เช่น วินัยต่อตนเอง สังคม ครอบครัว เป็นต้น
- แจ้งโครงการใหม่ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คือ โครงการ TO BE
NUMBER ONE ผูร้ ับผิดชอบโครงการครูธีระพงค์ สุขโจม และโครงการห่วงใยวัยเรียน
- แจ้งเกี่ยวกับกิจวัตรของครูที่ปรึกษา ในภาคเช้าดูแลนักเรียนที่หน้าเสาธง
การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมของนักเรียนทาเป็นประจาทุกเดือน คือ สัปดาห์
แรกของเดือน
- การทาและประกาศระเบียบของนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ปี พ.ศ. 2562
แต่ยังใช้ระเบียบในปี พ.ศ. 2559 เดิมอยู่
- แจ้งเกี่ยวกับการบันทึกนักเรียนมาสายครูเวรประจาวันหน้าประตูโรงเรียน
ในภาคเรียนนี้จะมีการใส่แฟ้มไว้ที่ป้อมยาม
- รองผู้อานวยการ เน้นย้าในการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา บันทึกโฮมรูม
ในแต่ละวัน
- ครูคาสุข ด้วงประสิทธิ์ เสนอตั้งคณะกรรมการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม
ของนักเรียนจะได้เป็นกลาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. เลี้ยงส่ง ผอ.บุญสง นาละออง วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ครัวรันเวย์ เวลา 18.00 น.
2. ไปส่ง ผอ.บุญสง นาละออง ที่โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา วันที่
30 กันยายน 2561
เวลา 13.59 น.
3. รับ ผอ.กัมพล ธิตกิ ร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.19 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ผูร้ ่วมมาส่ง ผอ. รับประทานอาหารที่โรงเรียน ในส่วนของนักเรียนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ดูแล
4.) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผอ.บุญสง นาละออง จะมาพบปะอาลานักเรียนที่หน้าเสาธง
5.) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ไปส่ง ผอ.บุญสง นาละออง นักเรียนมาโรงเรียนครึ่งวัน
มติที่ประชุม
-
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางประไพศรี เสริมสุข ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

