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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1. ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานของ
โรงเรียนในด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการประกวดในเวทีต่างๆ
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างชื่อเสียงให้กับตัวนักเรียนและโรงเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 1 คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านปงสนุกเป็น “โรงเรียนดีประจาตาบล” ของตาบลเวียงเหนือเพิ่มเติม โดยอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการใหม่ ดังนี้
1.3.1 นายณัฏฐพล
ทีปสุวรรณ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.3.2 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.3.3 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอให้คณะครูติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนามาสู่การปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ ขอเน้นย้าเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกฝ่ายให้ประสานงานกัน การขับเคลื่อนงานกิจการนักเรียนดาเนินการผ่านหัวหน้าสายชั้น ครูประจาชั้น
ทั้งนี้การปรึกษาหารือกันของแต่ละสายชั้นสามารถเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การ
สื่อสาร นิเทศกากับ ติดตามดาเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5. การจัดสร้างสถานที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ณ บ้านพักรับรองของโรงเรียน และหลังโรงอาหาร เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน โดยในโอกาสต่อไปมีแผนจะดาเนินการจัดสร้าง
สถานทีส่ าหรับจอดรถยนต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6. ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ดาเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และขอให้จัดทาบันทึกหลักฐานเอกสารต่างๆให้ชัดเจนเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7. การมาปฏิบัติราชการประจาวันของครูและบุคลากร ขอให้เร่งรัดในการมาปฏิบัติงาน และลงเวลา
ปฏิบัติงานอย่างช้าสุดภายในเวลา 08.00 น. ตามเวลาจริง รวมถึงขอความร่วมมือคณะครูทุกท่าน ทั้งครูประจา
ชั้นและครูพิเศษในสายชั้น ได้ช่วยกันควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนขณะดาเนินกิจกรรมหน้า
เสาธงในวันจันทร์และวันพุธ และกิจกรรมภาคเช้าในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
มติที่ประชุม รับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่อง

2.1. ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 4 /2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2562
2.2. เรื่องสืบเนื่อง
2.2.1. การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ การจัดงานวันครบ 8 รอบ “96 ปี แห่งความทรงจา
ศิษย์ดาแดงหวนราลึก” วันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
1) โรงเรียนได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ขอให้คณะกรรมการ
ดาเนินการตามคาสั่งและตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดให้
2) ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมวันแม่ โดยจะมีการทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
3) ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมงานวันครบ 8 รอบ “96 ปี แห่งความทรงจา ศิษย์ดาแดงหวน
ราลึก” วันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก โดยจะมีพิธีราลึกบูรพาจารย์ และแห่ผ้าป่าการกุศล
(แบ่งเป็นห้องเรียน ห้องละ 1 ต้น)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
รองผู้อานวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.1.1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน และกาหนดการปิดเปิดภาคเรียนประจาปีการศึกษา 2562
สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน
1) สอบกลางภาคเรียน วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562
2) สอบปลายภาคเรียน ช่วงวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562
3) ปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2. การส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน คณะครูทุกท่าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกระดับชั้น สามารถเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องการจะส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนได้ที่ฝ่ายวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3. การกรอกข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 จะปิดระบบภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบันกรอกข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว แต่คณะครูสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้
มติที่ประชุม รับทราบ

๕

3.1.4. การขอทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน
1) ทุน ปตท. ทุนละ 3,000 บาท จานวน 5 ทุน
2) ทุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 1 ทุนละ 2,000 บาท
จานวน 1 ทุน
3) ทุนสภากาชาดไทย ทุนละ 2,000 บาท
ทั้งนี้ ขอให้ครูประจาชั้นดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทุนต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5. ขอขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมแฟ้มประกันคุณภาพภายนอก
รอบ 4 ขอให้เพิ่มเติมตัวชี้วัด หลักฐานเอกสาร และรูปกิจกรรมต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6. ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ เรื่อง งานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) ขอให้เพิ่มเติมข้อมูล เอกสารหลักฐานตามคู่มือของแต่ละสายชั้น เพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และจะขอตรวจสอบข้อมูลภายในในเดือนสิงหาคม
2) ให้ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองว่าได้ระดับใด
3) การเตรียมความพร้อมห้องเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4) การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.2.1. การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในปี 2562 นี้ โรงเรียนบ้านปงสนุกจะจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยทุก
ระดับชั้นทากิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน ประกอบด้วย
1) กิจกรรมถวายพระพร
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- กิจกรรมลงนามถวายพระพร
- ขับร้องประสานเสียง เพลง “สดุดีจอมราชา”
2) ปลูกต้นร่วงผึ้ง ต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10
3) กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ระดับชั้นอนุบาล
อาคารเรียนอนุบาล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคารอเนกประสงค์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงพยาบาลสุขภาพและสถานีดับเพลิง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคารครองราชย์ 70 พรรษาและเสาธง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สวนสาธารณะ
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วัดพระเจ้าทันใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วัดศรีบุญโยง
4) การแต่งกายนักเรียน ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด
การแต่งกายคณะครู ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด หรือเสื้อสีเหลืองและผ้าพันคอจิตอาสา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2. การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อระดมความร่วมมือศิษย์เก่าโรงเรียน
บ้านปงสนุกในการพัฒนาโรงเรียน ซึง่ จากการประชุมในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้
ดาเนินการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุกขึ้น และขอแสดงความยินดี
กับครูบุญเชียร ทิพย์ศรี ที่ได้รับตาแหน่งประธานคณะกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3. การดาเนินการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปงสนุก มี 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการระดับโรงเรียน และคณะกรรมการระดับสายชั้น โดยประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก คือ คุณโชต ศรีสง่าวงษ์
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.4. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 กาหนดการประชุมในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
รองผู้อานวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ ดังนี้
3.2.5. การก่อสร้างห้องสมุดและห้องน้าชาย ขอความร่วมมือคณะครูช่วยดูแลระวังรักษาความ
ปลอดภัยของนักเรียนไม่ให้เข้าใกล้เขตก่อสร้าง และงดใช้ห้องน้านักเรียน 1 หลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6. การซ่อมแซมห้องน้าอาคารเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้ส่งปั๊มน้าซ่อมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
รองผู้อานวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน ดังนี้
3.2.7. การซื้อของนอกรั้วโรงเรียนในระหว่างพักกลางวันของนักเรียน ได้รับความร่วมมือในการ
ดาเนินการเป็นอย่างดี ทาให้จานวนนักเรียนซื้อของนอกรั้วโรงเรียนในระหว่างพักกลางวันลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด โดยมีสภานักเรียนเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อและรายงานผล ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ และจะรายงานผลเป็นร้อยละในภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 กลุ่มงานบริหารบุคคล
รองผู้อานวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.3.1. การลงลายมือชื่อในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา 08.00 น. ทุกเช้า จะมีการแจ้งรายชื่อ 5
รายสุดท้ายที่ไม่มีการลงลายมือชื่อเป็นประจาทุกวันในการประชุมประจาเดือนทุกครั้ง และดาเนินการ
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.3.2. ขอชื่นชมคณะครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายชุดข้าราชการ ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด
และชุดพื้นเมือง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม เป็นแบบอย่างกับนักเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.3. การลงโทษนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่กระทาผิด มี 4 สถาน ดังนี้
1) ว่ากล่าวตักเตือน
2) ทาทัณฑ์บน
3) ตัดคะแนนประพฤติ
4) ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การลงโทษด้วยการเฆี่ยน ตี หรือทาร้ายร่างการและจิตใจด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความผิดทั้งทางวินัย
ข้าราชการ ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาในข้อหาทาร้ายร่างกายและจิตใจ
ผู้อื่นด้วย
ดังนั้น การลงโทษของครู – อาจารย์ ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา จะลงโทษนอกเหนือจากระเบียบที่กาหนดไว้ไม่ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.4. การจัดกิจกรรมงานมุทิตาจิต ครูเกษียณ ปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ร่วมลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท เข้าพัก ณ โรงแรม
อัลไพกอล์ฟ รีสอร์ท ผู้เข้าร่วมจานวน 64 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.5. ขอเชิญชวนคณะครูผู้สนใจเข้ารับการอบรม เรื่อง การประเมินวิทยฐานะ ว.21
ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ในเดือนสิงหาคม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.6. ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของเลขาธิการสานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง การจัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแบบใหม่ ให้มีระเบียบและกฎหมายรองรับ โดยมีโรงเรียน
หลายขนาดคละกันภายในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ 7 – 8 โรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อานวยการ พนิดา สุประการ เสนอให้ที่ประชุมทบทวนการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ดังนี้
3.4.1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และ
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม
ต่างๆ มาสรุปเป็นโครงการหลักเพียง 1 โครงการ ทั้งนี้ เป็นการรายงานโครงการที่ดาเนินการในภาคเรียน
ที่ 2/2561 และ 1/2562 ตามปีงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1. การขออนุมัตเิ งินสวัสดิการร้านค้า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานมุทิตาจิต ครูเกษียณ
ปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.2. กาหนดการในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประกอบด้วย 12 บูธ เกี่ยวกับประเทศอาเซียน การจัด
กิจกรรม การแสดง และนิทรรศการให้ความรู้ตามสายชั้น ซึ่งทุกปีกาหนดจัดในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แต่
เนื่องจากโรงเรียนจะมีการจัดงานวันครบ 8 รอบ “96 ปี แห่งความทรงจา ศิษย์ดาแดงหวนราลึก” วันสถาปนา
โรงเรียนบ้านปงสนุก ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของวันจัดงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

5.1. เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง จากัด
๕.๑.๑. กลุ่มเมือง 1 กาหนดการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เพื่อคัดเลือกกรรมการ 8 ต่อ 1 ขอให้
ครูที่มีคาบสอนดาเนินการมอบหมายครูสอนแทน
๕.๑.๒. กรรมการประจาหน่วยของโรงเรียนบ้านปงสนุก 2 คน ดังนี้
1) ผู้อานวยชานาญ แสงจันทร์
2) ครูธวัลย์รัตน์ สออนรัมย์
๕.๑.3. ขอให้เสนอชื่อกรรมการ 8 ต่อ 1 ของโรงเรียนบ้านปงสนุก ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1
คน และตัวแทนสายชั้นละ 1 คน ดังนี้
1) ผู้อานวยชานาญ แสงจันทร์ (โดยตาแหน่ง)/ รองผู้อานวยการอัญชลิกา แสงบุญเรือง
2) ตัวแทนสายชั้นอนุบาล
ครูระพีพรรณ ปินตาคา
3) ตัวแทนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูจินตนา ปิงวัง
4) ตัวแทนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูทานตะวัน อินต๊ะขัน
5) ตัวแทนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูจันทร์เพ็ญ ศิริไสย
6) ตัวแทนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูทิวาพร อิ่นคามา
7) ตัวแทนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูมยุรี คงแดง/ครูจรัสศรี สิงหจารุ(สารอง)
8) ตัวแทนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูธวัลย์รัตน์ สออนรัมย์
หมายเหตุ ครูมยุรี คงแดง เป็นผู้ประสานงานอยู่แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 18.10 น.
นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
นางพนิดา สุประการ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
นายชานาญ แสงจันทร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

