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เริ่มประชุมเวลา 15.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1. ขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
โรงเรียนบ้านปงสนุก ให้ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและภารกิจที่ได้ตั้งใจกระทำ
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง พบแต่สิ่งดีๆ
ขอฝากหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภารกิจหลัก และภารกิจรองโดยให้ยึดหลัก จริงใจ จริงจัง จริงจริง
เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จในหน้าที่การงาน
จริงใจ มีความรัก ความศรัทธาในงาน
จริงจัง คิดวางแผน กำหนดเป้าหมาย
จริงจริง ปฏิบัติสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2. ขอต้อนรับคุณครูท่านใหม่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ทั้งการย้าย
มาดำรงตำแหน่งและการมาช่วยราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวกชกร
ท่าเนียมเสา ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกปฐมวัย
2) นางสาวพรรณี
เชื้อคำลือ
ครู
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
3) นางสาวณัฐจารีย์
คำดวงทิพย์
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3. แจ้งข้อมูลคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
- ข้าราชการครู
จำนวน 83 คน
- ครูอัตราจ้าง
จำนวน 13 คน
- ครูชาวต่างชาติ
จำนวน 13 คน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 45 คน
- นักการภารโรง
จำนวน 6 คน
รวม
จำนวน 162 คน
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
จำนวน 657 คน
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6
จำนวน 1,607 คน
รวม
จำนวน 2,264 คน
ดังนั้น ขอความร่วมจากคณะครูและบุคลากรทุกคนในการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 และเรื่องสืบเนื่อง

2.1. ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 8 /2562 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 /2562
2.2. เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ ดังนี้
3.1.1. ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานต่างๆในปี
2562 ให้สำเร็จได้ด้วยดี ทั้งโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ การแข่งขัน cross word สุโดกุ โครงการเพชรบวรวิทย์
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2. การสอบระดับชาติปีการศึกษา 2562
- RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สอบวันที่ 4 มีนาคม 2563
- O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ขอความร่วมจากคณะครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรทุกคนในการวางแผน เร่งรัด ดำเนินการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3. การวัดและประเมินผลในปีการศึกษา 2563 มีแนวคิดจะใช้โปรแกรมการวัดและ
ประเมินผลใหม่ที่กำลังเดินการพัฒนาแบบ online เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้ง่าย
และสะดวก
โดยปีการศึกษา 2562 จะใช้แบบเดิมไปก่อน แต่จะมีการปรับระบบการป้อนข้อมูล และ
ตรวจสอบข้อมูลใหม่ ขอเรียนแจ้งคณะครูทุกท่าน ดังนี้
1) กำหนดช่วงเวลาให้คณะครูกรอกข้อมูลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ถึง วันที่ 10
มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. หลังจากนั้นระบบจะปิด ไม่สามารถเข้าไปกรอกได้ ขอให้ดำเนินการ
กรอกข้อมูลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรวจสอบให้เรียบร้อย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
2) ให้วิชาการสายชั้นตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
หลังจากนั้นระบบจะปิด ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ หากจะมีการแก้ไข
ต้องทำบันทึกคำร้องผ่านฝ่ายวิชาการ
3) จะไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ 1) เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล
และสอดคล้องกับผลคะแนนที่ได้แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
4) ฝ่ายวัดและประเมินผลจะดำเนินการประมวลผลทั้งระบบหลังจากวิชาการสายชั้นได้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
5) ไม่มีการแจกผลการสอบกลางภาคแก่ผู้ปกครอง จะแจกเฉพาะปลายภาคเรียนที่ 1
และปลายปีการศึกษา ผลการสอบกลางภาคจะแจกเป็นภาพรวมของแต่ละห้อง
มติที่ประชุม รับทราบ

๕

3.1.4. ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านและทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้การประเมินภายนอก จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 ผ่านได้ด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5. ขอความร่วมมือคณะครูเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โดยมี
งบประมาณสนับสนุน 2,000 บาท โดยส่งรายการทำต้องการให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6. การนิเทศภายในประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทีมผู้บริหารได้เริ่มนิเทศชั้น
เรียนต่างๆ ตามปฏิทิน ประกอบด้วย
1) ระดับปฐมวัย
รองผู้อำนวยการพนิดา สุประการ
2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
รองผู้อำนวยการอัญชลิกา แสงบุญเรือง
3) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้อำนวยการชำนาญ
แสงจันทร์
4) ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
รองผู้อำนวยการปารณีย์ บุญประคอง
ขอขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7. การทำเอกสารประจำชั้นเรียนควรดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ของครูประจำชั้น ไม่ควรให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์รับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8. การรับสมัครนักเรียน ดำเนินตามตามปฏิทินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 รับจำนวน 160 – 180 คน ห้องละ 30 คน จำนวน 6 ห้อง
ระดับชั้นอนุบาลที่ 2 รับเพิ่ม (กำลังสำรวจจำนวน)
ระดับชั้นอนุบาลที่ 3 ไม่รับเพิ่ม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเพิ่มจากนักเรียนเดิม (กำลังสำรวจจำนวน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ไม่รับเพิ่ม (ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น)
ห้องเรียนพิเศษ
รับเพิ่ม (กำลังสำรวจจำนวน)
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ ดังนี้
3.1.9. ขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และขอบคุณกำลังใจแรงเชียร์จากคณะครูทุกท่านสำหรับ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ โดยสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ที่โรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วม ดังนี้
- เหรียญทอง
9 รางวัล
- เหรียญเงิน
8 รางวัล
- เหรียญทองแดง
3 รางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.1.10. งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
และวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 ระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 ระดับดีมาก
สรุปผลการประเมิน ได้ระดับดีมาก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 ระดับดีเยี่ยม
สรุปผลการประเมิน ได้ระดับดีเยี่ยม
ข้อเสนอแนะจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
- การจัดกระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศ โดยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ตัวเด็กผ่านกระบวนการ PDCA
- การนำเสนอผลงานไม่จำเป็นต้องแข่งขัน อาจเสนอผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การออก
ค่ายต่างๆ
- การออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ครูวิเคราะห์ผู้เรียนให้มากขึ้น ให้การช่วยเหลือ วิจัยในชั้นเรียนสู่การพัฒนา
- การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเตรียมพร้อมรับการประเมินในด้านต่างๆ โดยโรงเรียนบ้านปงสนุกจะได้
นำข้อเสนอแนะ คำแนะนำจากคณะกรรมการมาวางแผนและดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
รองผู้อำนวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ ดังนี้
3.1.11. ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ จะเปลี่ยนเป็น IP IEP GEP โดยขณะนี้
โรงเรียนบ้านปงสนุกนำร่อง เป็นต้นแบบ IEP กับอีก 26 โรงเรียนทั่วประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังนี้
3.2.1. การก่อสร้างอาคารห้องสมุด โดมอเนกประสงค์ และห้องน้ำนักเรียนชาย ได้เสร็จสิ้นลง
แล้ว คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ ดังนี้
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- งานก่อสร้างอาคารห้องสมุด
งบประมาณ 2,350,000 บาท
- งานก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย
งบประมาณ 530,080 บาท
- โดมอเนกประสงค์ (จากงาน96ปี แดงดำหวนรำลึก) งบประมาณ 1,200,000 บาท
สำหรับงบประมาณค่าปรับจากงานก่อสร้างที่ล่าช้า จำนวน 375,932 บาท จะได้จัดทำ
โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไป
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้สิ่งก่อสร้างใหม่ โรงเรียนบ้านปงสนุกจึงจัดงานทำบุญสิ่งก่อสร้าง
ใหม่ทั้ง 3 รายการ กำหนดจัดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1) พิธีทำบุญทางศาสนา พิธีสืบชะตา
2) พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ทุกคน
3) เชิญชวนคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพปิ่นโต และจตุปัจจัยถวายพระ โดยแจ้งความ
ประสงค์ที่ครูพรชนก
4) ไม่มีการตั้งองค์ผ้าป่า
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2. การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในแต่ละวันจะมีคณะกรรมการดำเนินงาน 2
คณะ คือ
๑) คณะกรรมการผู้ควบคุมและตรวจการประกอบอาหาร
๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในแต่ละวัน ขอให้คณะกรรมการได้ดำเนินการตามภารกิจและ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้
ขอความร่วมมือคณะครูมากำกับดูแลระเบียบวินัยในการมารับประทานอาการของนักเรียนตามที่
โรงเรียนได้กำหนดไว้ ทั้งนีไ้ ด้แต่งตั้งฝ่ายบริหารได้กำกับติดตามอีกระดับหนึ่ง ดังนี้
วันจันทร์
ผอ.ชำนาญ แสงจันทร์
วันอังคาร
รอง ผอ.อัญชลิกา แสงบุญเรือง และครูธวัลย์รัตร์ สออนรัมย์
วันพุธ
รอง ผอ.ปารณีย์ บุญประคอง และครูจินตนา ปิงวัง
วันพฤหัสบดี รอง ผอ.พนิดา สุประการ
และครูพรชนก ชุ่มตา
วันศุกร์
ผอ.ชำนาญ แสงจันทร์
และครูสันติ อุปละกูล
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3. การปรับปรุงอาคารสถานที่
๑) โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาจำนวน 500,000 บาท จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ได้งบดำเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรี
วงโยธวาทิต จำนวน 500,00 บาท
2) การปรับปรุงประตูทางเข้า ออกด้านหลังโรงเรียน เนื่องจากประตูคับแคบ แต่ละวัน
จะมีนักเรียนเข้า ออกจำนวนมาก และเพื่อความปลอดภัยในการจราจร โดยมีแนวคิดที่จะทำป้ายชื่อ
โรงเรียนใหม่ ย้ายและขยายประตู ทำประตูใหม่
3) การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบห้องสมุด ห้องห้องน้ำนักเรียน พื้นที่รอบโดมอเนกประสงค์
จัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ จัดทำร่องระบายน้ำ
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มติที่ประชุม

4) การติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นโดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน บริเวณด้านหลังโรงอาหาร
รับทราบ

รองผู้อำนวยการ อัญชลิกา แสงบุญเรือง เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังนี้
3.2.4. ขอความร่วมมือคณะครูกำชับนักเรียนไม่เข้าใช้อาคารห้องสมุด โดมอเนกประสงค์ และ
ห้องน้ำนักเรียนชาย จนกว่าทำบุญเสร็จเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5. ขอความร่วมมือคณะครูกำชับนักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์ ในการชะลอรถและเปิด
กระจกทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6. แจ้งครูประจำชั้นให้นักเรียนมารับทุน กยศ. และกรอกข้อมูลนักเรียนยากจนก่อนที่ระบบ
จะปิดให้บริการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.7. ขอความร่วมมือครูประจำชั้นแจ้งนักเรียนจัดระเบียบโต๊ะเรียนและทำความสะอาดให้
เรียบร้อย เพื่อรองรับการสอบทักษะนานาชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
รองผู้อำนวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน ดังนี้
3.2.8. โรงเรียนบ้านปงสนุกกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 10
มกราคม 2563 โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมของระดับชั้นอนุบาล และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมของระดับชั้น
ประถมศึกษา ขอคณะครูประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนแต่งกายสวยงาม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.9. การจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่าย ลูกเสือ ยุวกาชาด ให้ดำเนินการพร้อมเพรียงกันใน
วันศุกร์ที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตามจุดต่างๆ และขอส่งรายละเอียดของกิจกรรมตามฐาน ครูผู้
ควบคุม ภายใน วันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินการออกคำสั่งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.10. แนวปฏิบัติของกิจกรรมหน้าเสาธง
- การเชิญธงชาติ โดยตัวแทนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เพื่อให้หัวหน้า หรือรองหัวหน้า
ชั้นมีบทบาทมากขึ้น
- การร้องเพลงชาติ จะเปิดเพลงบรรเลง ไม่มีเสียงร้อง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกร้อง
- การจัดแถวของนักเรียน ให้มีระยะห่างที่เหมาะสมและเป็นระเรียบเรียบร้อยตามเส้นที่
กำหนดให้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.11. ขอชื่นชมการไหว้ทักทายสวัสดีของนักเรียนดีขึ้นมาก นักเรียนพูดจาไพเราะ ไม่ค่อยได้
ยินคำหยาบ ขอความร่วมมือคณะครูกำกับดูแลนักเรียนเพิ่มเติมเรื่องการใส่ร้องเท้านักเรียนทุกครั้งที่เดิน
ข้ามระหว่างตึก
มติที่ประชุม รับทราบ
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รองผู้อำนวยการ พนิดา สุประการ เสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ดังนี้
3.2.12. ขอให้ครู และนักการฯ บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.13. กรณีครู/บุคลากรทางการศึกษาเกษียณ ย้าย หรือลาออก ขอให้บันทึกมอบหมายงานอย่างเป็น
ทางการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.14. สัปดาห์เยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 2 กำหนดในเดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 กลุ่มงานบริหารบุคคล
รองผู้อำนวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารบุคคล ดังนี้
3.3.1. ขอต้อนรับคุณครูช่วยราชการ จำนวน 2 ราย และครูอัตราจ้างคนใหม่ จำนวน 1 ราย
- คุณครูกชกร เนียมท่าเสา ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกปฐมวัย
สังกัดเดิม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
- คุณครูพรรณี เชื้อคำลือ
ครู
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
สังกัดเดิม โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ
- นางสาวณัฐจารีย์ คำดวงทิพย์ ครูอัตราจ้าง
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2. ขอแสดงความยินดีกับ ครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 3 ราย
- รองผู้อำนวยการอัญชลิกา แสงบุญเรือง
- รองผู้อำนวยการพนิดา สุประการ
- ครูพรชนก
ซุ่มตา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.3. การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง แต่งตัวสวยงาม ใน
วันที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.4. กิจกรรมสัปดาห์วันครู ดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรมพร้อมทั้งรายงานเขตพื้นที่ ดังนี้
- กิจกรรมจิตอาสา (17 ม.ค. 63 )
- กิจกรรม 1 คำขวัญ 1 สถานศึกษา
1. ครูคือผู้รังสรรค์การศึกษา ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน
2. งานสร้างคนเป็นคนดีมีความรู้ คืองานครูผู้สร้างคุณอเนกอนันต์
3. ศิษย์น้อมกตัญญุตา เคารพศรัทธา เทิดบูชาพระคุณครู
- กิจกรรมปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน ในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ด้วย
ชุดข้าราชการ
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐

3.3.5. กิจกรรมงานวันครู ปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดงานวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ขอ
ความร่วมมือครูเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นพิธีการ โดยนัดหมายแต่งกายด้วยชุด
สูทสีแดง กระโปรงสีแดง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.6. การร่วมกิจกรรมจิตอาสา ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะครูแต่งกายด้วยเสื้อ
เหลือง ชุดจิตอาสาหมวก ป้ายชื่อ ผ้าพันคอ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ภาคเช้า โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.7. การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 6,000 บาท โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
2.ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เงินเดือน 6,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.8. การประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 21 กรณีย้ายระหว่างปี ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม
หรือเริ่มทำปีการศึกษาใหม่ได้เลย การประเมิน 2 ครั้งต่อปี ครั้ง 1 ให้คำแนะนำ ครั้งที่ 2 ประเมินตาม
วฐ.2 พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ 3 ท่าน มีหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรอง พิจารณาตาม
วิ ช าเอก ระดั บ ชั ้ น โดยมี ร องผู ้อ ำนวยการโรงเรี ย นที่ เ กี ่ ยวข้อ งเป็น ประธานในการประเมิน และมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองคุณสมบัติ ขณะนี้มีครูที่แสดงเจตจำนงบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อกั ษร
มาแล้ว 3 ราย พร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งตามวิทยฐานะนั้น ๆ คือ ครูวรรณิศา สีกรณ์ ครูพรรณี สมจิตร
ครูฐานิตา หล่องคำ จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.9. กฎหมายน่ารู้ วินัยของข้าราชการครู
ปัจจุบันนักเรียนอาจจะมีการพกโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนด้วย โดยอาจมีไว้สำหรับติดต่อ
ผู้ปกครอง หรือสำหรับเหตุจำเป็นบางประการ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
ในเวลาเรียน ทำให้เป็นการรบกวนผู้อื่น และครูประจำวิชา อาจมีการยึดเอาไว้ก่อน และให้มารับคืนเมื่อ
หมดคาบเรียนหรือหลังเลิกเรียนแต่ละวัน ซึ่งหากเกิดในกรณีที่ครูไม่ยอมคืนโทรศัพท์ให้ ทางกระทรวง
ยุติธรรม จึงได้ออกมาให้ความรู้ในกรณีนี้ ว่า ในกรณีหากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมาขอคืน คุณครู
จะต้องคืนโทรศัพท์เครื่องดังกล่าว เพราะหากยึดไว้เป็นของโรงเรียนอาจมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
โดยมีโทษ จำคุกไม่เกิด 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 352 แห่ง
พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา
ที่มา www.moj.go.th/view/10998https://www.kroobannok.com/82885
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารบุคคล ดังนี้
3.3.10. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปางให้จัดกิจกรรมจิต
อาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีการเริ่มตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.

๑๑

ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประมาณ ๔๐๐ คน และนักเรียนโรงเรียน
บ้านปงสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ ๖/๓ ร่วมดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ บริเวณเวทีสนามกีฬาโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก
๑) กวาดใบไม้บริเวณใต้ต้นไม้แนวรั้วด้านหน้าโรงเรียน
๒) ตัดแต่งกิ่งต้นสนบริเวณทางเข้าโรงเรียน โดย กฟภ.จังหวัดลำปาง
๓) การขุดลอกร่องระบายน้ำภายในโรงเรียน ฯ
๔) พัฒนาพื้นที่ด้านหลังตามแนวรั้วด้านหลังภายในโรงเรียน
ให้ข้าราชการครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ผ้าพันคอ หมวก จิตอาสา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.11. การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
- อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
- ค่าใช้จ่ายครั้งแรก ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ค่าบำรุง ๕๐ บาท ค่าจ่ายล่วงหน้า ๔,๐๐๐
บาท
- เสียชีวิตได้เงินศพละไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- สมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแต่ละจังหวัด
- กำหนดรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐ
(อายุไม่เกิน ๓๐ วัน) ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผู้รับเงิน
สงเคราะห์
- รับสมาชิกสมทบ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ พนิดา สุประการ เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ดังนี้
3.4.1. การขออนุมัติใช้จ่ายเงินในโครงการและเงินรายได้สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2563 เมื่อเขียนบันทึกข้อความขออนุมัติใช้งบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มแล้ว ควรแนบสำเนาโครงการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
สำหรับการขอตั้งงบประมาณปี 2564 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ คือ งบประมาณ
ครุภัณฑ์ จำนวน 1,361,900 บาท งบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน 8,784,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 10,145,900 บาท ซึ่งสนับสนุนโรงเรียนดีประจำตำบล
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๒

3.4.2. ขอความอนุเคราะห์ครูประจำชั้นแจ้งผู้ปกครองที่ค้างชำระค่าเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 และก่อนหน้า ส่วนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จะทำหนัง สือแจ้ง ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1. ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ การขอขออนุมัติใช้งบประมาณสวัสดิการร้านค้า จำนวน
๘๐,๐๐๐ บาท ตามที่โรงเรียนบ้านปงสนุกจะได้จัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใช้งบประมาณสวัสดิการร้านค้า จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท จัดงานเนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
4.2 รองผู้อำนวยการ ปารณีย์ บุญประคอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ กิจกรรม 1 คำขวัญ 1
สถานศึกษาเนื่องในวันครู ปี 2563 โดยคัดเลือกคำขวัญวันครู โรงเรียนบ้านปงสนุก ดังนี้
1. ครูคือผู้รังสรรค์การศึกษา ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน
2. งานสร้างคนเป็นคนดีมีความรู้ คืองานครูผู้สร้างคุณอเนกอนันต์
3. ศิษย์น้อมกตัญญุตา เคารพศรัทธา เทิดบูชาพระคุณครู
มติที่ประชุม เห็นชอบคัดเลือกคำขวัญ “1. ครูคือผู้รังสรรค์การศึกษา ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้
ยั่งยืน” เป็นคำขวัญวันครู โรงเรียนบ้านปงสนุก

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

5.1. การจัดสวัสดิการ ของขวัญปีใหม่เป็นผ้าตัดเสื้อคนละ 2.5 เมตร เมตรละ 150 บาท รวมเป็นเงินคน
ละ 450 บาท รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท จะได้รับภายในสิ้นเดือน มกราคม 2563 สามารถออกแบบตัดเย็บให้
สวมใส่ได้ทั้งวันพุธและวันศุกร์ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2. คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอชี้แจงเรื่องการนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน เนื่องจาก
โต๊ะที่นั่งพอ มีบางสายชั้นมานั่งที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3. มีกรณีนักเรียนขโมยของจากสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ขอให้พิจารณาเรื่องติดตั้งกล้องวงจรปิด และมี
มาตรการปรับ 10 เท่าราคาของที่ขโมย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 18.15 น.
นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
นางพนิดา สุประการ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
นายชำนาญ แสงจันทร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

