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ระเบียบวาระที่ 1
นายชานาญ แสงจันทร์
(ผูอ้ านวยการ)
ร่วมใน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
1. ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานและคณะครูทุกท่านทีม่ สี ่วน
การจัดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านปงสนุก ปี การศึกษา ให้สาเร็จด้วยดี
บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึง่ สะท้อนถึงความ
เข้มแข็ง ความสามัคคีขององค์กร และความสามารถของนักเรียน
๒. มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของ
นักเรียน ครัง้ ที่ 67 กาหนดแข่ง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ
จังหวัดพะเยา โรงเรียนบ้านปงสนุกส่งรวมทัง้ สิน้ 28 รายการ
3. การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูอ้ านวยการโรงเรียน ได้ศกึ ษาข้อมูลและ
วางแผนการดาเนินงาน โดยมีการจัดลาดับความสาคัญให้กบั เรือ่ งทีม่ ี
ความ
เร่งด่วน ยึดหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย สิง่ ที่
มีการ
ดาเนินงานดีแล้วจะคงสภาพไว้

๕

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

มติ ที่ประชุม

4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และอาคารสถานทีใ่ ห้เอือ้
ต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครู โดย
มุง่ เน้นที่
ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม บนหลักการ
อนุรกั ษ์ สามารถเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผา่ นมา
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครัง้ ที่ 4 / 2561 เมือ่
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้ทป่ี ระชุมรับรอง
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
นางอัญชลิ กา แสงบุญเรือง กลุ่มงานบริ หารงานวิ ชาการ
(รองผูอ้ านวยการ)
1. ความสามัคคี
๒. การวางแผนรับนักเรียน ปี การศึกษา 2562 จะเปิ ดรับ 2 ระดับชัน้
ระดับชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 1 จานวน 6 ห้องๆละ 30 คน รวมทีง้ สิน้ 180 คน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 6 ห้องๆละ 40 คน รวม 240 คน
ห้องMEP 1 ห้อง 30 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 270 คน
เริม่ รับสมัคร 21 มกราคม 2562 ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3. การสอบกลางภาควันที่ 26 ธันวาคม 2561
ควรส่งเนื้อหาและตัวชีว้ ดั ให้ผปู้ กครองทราบ รวมถึงส่งข้อสอบทีค่ รู
เสาวภา
4. การแข่งขันทดสอบนานาชาติในวันที่ 13 มกราคม 2562 จะมีการใช้
สถานทีห่ อ้ งเรียนโรงเรียนปงสนุก 42 ห้องๆละ 35 คน ขอความร่วมมือ
คณะครูช่วยคุมสอบ
5. ขอความร่วมมือครูประจาชัน้ ทาความเข้าใจกับผูป้ กครอง เรือ่ งการ
ย้าย
ออกของนักเรียน ไม่สามารถย้ายออกกลางคันได้ เพราะได้ทาการ
ยืนยัน
ข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์จะย้ายนักเรียนออก ต้องมี

๖

เอกสารหลักฐานยืนยัน ทัง้ จากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง
ให้
เรียบร้อย โดยให้ผปู้ กครองติดต่อทีฝ่ ่ ายธุรการโดยตรงเท่านัน้
6. การคัดกรองเด็กยากจนพิเศษมีประมาณ 60 คน ระบบจะเปิ ดวัน
จันทร์
7. ระบบวัดผลจะเปิ ดให้กรอกข้อมูลสอบกลางภาควันที่ 15 ธันวาคม
2561 - 4 มกราคม 2562 และแจกผลการสอบให้ผปู้ กครองทราบวันที่
11 มกราคม 2562 ทัง้ นี้เมือ่ กกรอกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้คะแนน
ได้ หากคุณครูท่านใดประสงค์จะแก้คะแนนต้องกรอกแบบฟอร์ม และ
ต้อง
นายชานาญ แสงจันทร์
(ผูอ้ านวยการ)
ขวบ

ให้รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการรับทราบด้วย
ประธานชีแ้ จงเพิม่ เติม
1. โรงเรียนบ้านปงสนุกเปิ ดรับสมัครนักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 อายุ 3

ตามปกติ และมีการเปิ ดห้องเรียน MEP ระดับอนุบาลจานวน 1 ห้อง
2. เรือ่ งการย้ายออกของนักเรียน ตามระเบียบผูป้ กครองจะต้องยื่น
เอกสาร
ปส. 19 ให้แก่โรงเรียนดาเนินการ เมือ่ โรงเรียนปลายทางแจ้งความ
ยินยอม
กลับมาแล้วเท่านัน้ โรงเรียนบ้านปงสนุกจึงจะสามารถจาหน่ายนักเรียน
ออก และตัดชื่อออกจากระบบได้
มติ ที่ประชุม
รับทราบ
นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา กลุ่มงานบริ หารทัวไป
่
(รองผูอ้ านวยการ)
1. ขอขอบคุณคณะครูผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการรวบรวมข้อมูลและจัดทา
เอกสารเพื่อการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย ครัง้ แรก ได้รบั รางวัล
ชมเชย
มีกาหนดรับรางวัล วันที่ 26 ธันวาคม 2561
2. กาหนดการประชุมผูป้ กครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2561
วันอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารพละ แบ่งเป็ น2
ช่วง
เวลา 9.00 – 10.30 น. ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาพบผูบ้ ริหาร

๗

นายชานาญ แสงจันทร์
(ผูอ้ านวยการ)

เวลา 10.30 – 12.00 น. ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ อนุบาลพบผูบ้ ริหาร
การแต่งกาย เสือ้ สีแดงโรงเรียน
ประธานชีแ้ จงเพิม่ เติม
1. การแก้ไขปั ญหาเร่งด่วนของอาคารสถานทีค่ อื เรือ่ ง ขยะในโรงเรียน
โดยจะแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อวางแผนกิจกรรมให้ม ี

ความ
หลากหลาย เช่น การเพิม่ จานวนถังขยะให้เพียงพอ กิจกรรม 5ส ทัง้ นี้
ขอ

มติ ที่ประชุม
นางปารณี ย์ บุญประคอง
(รองผูอ้ านวยการ)

ความร่วมมือคณะครูรณรงค์เรือ่ งการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
2. เรือ่ งการเสริมสร้างระเบียบวินยั และสัมมาคารวะให้แก่นกั เรียน
3. เรือ่ งการเยีย่ มบ้านนักเรียน สามารถเริม่ ดาเนินการเยีย่ มบ้านได้
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมก่อน เช่น นักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ ง
หรือนักเรียนทีต่ อ้ งได้รบั ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ทัง้ นี้ควรมีการ
บันทึกร่องรอยหลักฐาน เช่น แบบบันทึกการเยีย่ มบ้าน และรูปภาพ
4. การจัดงานส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ซึง่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
นัน้ จะตรงกับงานกีฬาสีของโรงเรียนอนุ บาลลาปาง (เขลางค์รตั น์
อนุสรณ์) ทีจ่ ะมาขอใช้สถานที่ ดังนัน้ ให้แต่ละห้องเรียนบริหารการจัด
กิจกรรมตามความเหมาะสม
รับทราบ
กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล
1. แนะนาครูใหม่ ได้แก่
นายบรรเจิด จอมคีร ี
นายวุฒชิ ยั วงศ์เขียว
นางณัฐนันท์ คันธรักษ์
นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
นางสาวกิง่ กาญจน์ จันกัน
นางสาวเกศรา เมทา
2. ปั จจุบนั โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ สิน้ 157 คน
ข้าราชการ 88 คน พนักงานราชการ 1 คน
อัตราจ้าง 15 คน
พีเ่ ลีย้ ง
20 คน
ครูต่างชาติ 10 คน บุคลากร
15 คน
3. ออกคาสังโรงเรี
่
ยนบ้านปงสนุก ที่ 167/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะ

๘

ดาเนินงานโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านตาม
หลักเกณฑ์ ว21 ทัง้ นี้ให้ยดึ ภาระงานสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอน
จากคาสังแต่
่ งตัง้ ทีเ่ ยอะทีส่ ุด 1 งาน และทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์การสอบผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีกาหนดการสอบใน
วันที่
3-9 มกราคม 2562 และประกาศผลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
5. การรับสมัครครูอตั ราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ เปิ ดให้รบั สมัคร
ตัง้ แต่วนั ที่ 11-31 ธันวาคม 2561 สอบสัมภาษณ์วนั ที่ 3 มกราคม
2562 เริม่ ปฏิบตั งิ านวันที่ 7 มกราคม 2562 ในอัตราเงินเดือน 6,000
บาท
6. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มีกาหนดการจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 โดย
ช่วงเช้า เป็ นกิจกรรมสาหรับระดับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 3 – ประถมศึกษาปี ท่ี
3
ช่วงบ่าย เป็ นกิจกรรมสาหรับระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4 – 6
7. กาหนดการจัดงานวันปี ใหม่ของคณะครูในวันที่ 11 มกราคม 2562
นายชานาญ แสงจันทร์
ประธานชีแ้ จงเพิม่ เติม
(ผูอ้ านวยการ)
1. ยินดีตอ้ นรับครูใหม่ ซึง่ จะมีการแบ่งภาระงาน 4 ฝ่ ายให้เหมาะสม
ต่อไป
2. ในวันครู ที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายจามเทวี
(จานวน 8 โรง) จะจัดงาน Sport Day Sport Night สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยในช่วงเช้า จะเข้าร่วมกิจกรรมวันครูของ
ทางจังหวัด และในช่วงบ่าย จะเป็ นกิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย
มติ ที่ประชุม
รับทราบ
นางพนิ ดา สุประการ
กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
(รองผูอ้ านวยการ)
1. ค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ได้ให้สหกรณ์
จัดสรรให้นกั เรียนเรียบร้อยแล้ว ปั จจุบนั ได้งบประมาณมา 70% ยังค้าง
จ่ายคืนสหกรณ์อกี 30% ทัง้ นี้จะมีใบเสร็จและใบลงชื่อ มอบหมายให้ครู
ประจาชัน้ ให้นกั เรียนลงชื่อรับอุปกรณ์การเรียน
2. เงินบารุงการศึกษาทีจ่ ะเสนอขอมติคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้
ชัน้ อ.1 ภาคเรียนทีห่ นึ่ง 3,050 บาท ภาคเรียนทีส่ อง 2,650 บาท

๙

นายชานาญ แสงจันทร์
(ผูอ้ านวยการ)

ชัน้ ป.1 ภาคเรียนทีห่ นึ่ง 1,250 บาท ภาคเรียนทีส่ อง 1,000 บาท
ห้องMEP ภาคเรียนทีห่ นึ่ง 14,450 บาท ภาคเรียนทีส่ อง 14,200 บาท
3. การจัดสรรงบประมาณ ต้องรอจากแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ให้
เรียบร้อยก่อน คณะครูสามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ตามแบบฟอร์ม
และโครงการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยจะต้องเบิกจ่ายตามขัน้ ตอน
ประธานชีแ้ จงเพิม่ เติม
1. การดาเนินงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์จะมีการจัดระบบใหม่
2. สรุปขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้าง
- บันทึกข้อความขอใช้งบประมาณ และแนบใบเสนอราคาที่

สารวจ

มติ ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายชานาญ แสงจันทร์
ประจาปี
(ผูอ้ านวยการ)

มติ ที่ประชุม

- ฝ่ ายพัสดุดาเนินการขอความเห็นชอบ และสังซื
่ อ้ สังจ้
่ าง
ถ้าจะซือ้ เองต้องบอกฝ่ ายพัสดุ เพื่อล้างหนี้ให้ตรงกัน
- ร้านค้าส่งของ ณ จุดทีส่ งั ่
- ผูร้ บั ต้องตรวจรับ ลงชื่อ และทาทะเบียนคุมด้วยตนเอง
- นาใบตรวจรับมาให้ฝ่ายพัสดุ
- พัสดุจา่ ยเงินเพื่อล้างหนี้ให้รา้ นค้า
3. เน้นยา้ เรือ่ งการเบิกจ่ายเงินตามปี งบประมาณ ควรมีการวางแผน
เบิกจ่ายล่วงหน้า โดยระบุในโครงการให้ชดั เจนว่าจะใช้ในช่วงเดือนใด
กรณีมเี หตุตดิ ขัด ต้องแจ้งฝ่ ายพัสดุให้ทราบหรือเปลีย่ นแปลง
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
1. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบตั กิ าร
งบประมาณ
2. การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุกครบ 8 รอบ 96 ปี
3. สวัสดิการโรงเรียน
3.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
3.2 สวัสดิการโรงเรียน เก็บคนละ 1,000 บาทต่อปี
3.3 ฌาปนกิจโรงเรียน สมาชิกและคู่สมรส 200 บาท
บุตรและบิดามารดา 100 บาท
รับรองรายงานการประชุม

๑๐

ระเบียบวาระที่ 5
นายชานาญ แสงจันทร์
ธันวาคม 2561
(ผูอ้ านวยการ)
2561

มติ ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
1. งานกาชาดจังหวัดลาปาง ทีจ่ ะจัดระหว่างวันที่ 14 - 23
โรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการวันที่ 21- 23 ธันวาคม
2. การประชุมสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู วันที่ 20 ธันวาคม 2561
3. การใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารทาง Line กลุ่มของโรงเรียน
รับทราบ
เลิ กประชุมเวลา 18.15 น.
ลงชื่อ............................................ผูร้ ายงานการประชุม
(นางกิง่ กาญจน์ จันกัน)
ครู
ลงชื่อ............................................ผูร้ ายงานการประชุม
(นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ)
ครู
ลงชื่อ............................................ผูร้ ายงานการประชุม
(นายชานาญ แสงจันทร์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

