๑

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561
แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลาพูน
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นายกัมพล
นาเสจิลา
นายรกรณ์
นายรรธมูล
นายอกฤษฏ์
นายรรธรสริฐปปปปปป
นายศักดิ์นรินทร์
นายอทัย
นาเรครือยัลย์ปปปปปป
นาเุนาภานิษฐ์
นาเยสคนฐ์ปปปปปปปป
นาเสายรพ็ญศรย
นาเราริดาปปปปปปปปป
นาเจารพรปปปปปป
นาเนเค์นุปปปปปป
นาเอรอนเค์
นาเดยเแก้ยปปปปปปปป
นาเภูสิตา
นาเนัดดาปปปปปปปปป
นาเุญาดา
นาเศิริรัตน์
นาเสายุนกานต์
นาเสายอณากรรณ
นาเสายศิริธร
นาเสายสภัทรา
นาเสายกรยรรณ
นาเสายจฑามาศ
นายรฏิพัทธ์ปปปปปปป
นายณัฐพเศ์
นาเจิตติมา

ธิติกร
คติศิริกญุร
กันไุยสัก
ภูครอเแถย
จินดาหลยเ
ไทยสัเคม
รักอ่อน
รรธรสริฐสัเข์
อินทธแจ้
จิตรจเ
รร็นพนัสสัก
ใจรย็น
ภูครอเแถย
หมื่นศรย
นันทพานิุ
คาไทย
รทพสยรรณปป
จินดาหลยเ
ุ่าุอเ
ภู่พิุญา
ณปรุยยเใหม่
รจิรธรรยุากล
กันยธมย
รรยยบสันรทยยธ
หเษายัน
จินารดุ
ร้อข่ยเ
ธนรรือเสยรรณ
สิทธิสอน
หาญจิตร

ผู้อานยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุม
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31. นาเพนมไพร
กันฑา
32. นักศึกษาฝึกรรธสบการณ์
รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายรสน่ห์ปปปปปปปปป
ุัยยเศ์
2. นาเลดายัลย์
สดยินดย
3. นาเสายกันยายยร์ปปป
รสลา

ลากิจ
ลากิจ
ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.
นายกัมพลปธิติกรปผู้อานยยการรรเรรยยนปรรธธานการรรธุมกล่ายรริดการรรธุมแลธดารนินการรรธุม
ตามรธรบยยบยารธปดัเนย้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68ปรีการศึกษาป2561ปรธดับจัเหยัดลาพูนปกาหนด
แข่เขันยันทย่ป17ปกันยายนป2561ปสาหรับสถานทย่จัดกิจกรรมแลธรกณฑ์การแข่เขันจธต้อเมยการรรธุมแลธจธ
รรธกาศแจ้เให้ทราบอยกครั้เปในรบื้อเต้นคณธครูสามารถใุ้รกณฑ์รดิมจากรีทย่แล้ยรพื่อรตรยยมคยามพร้อมได้
1.2 การนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตหริภุญชัย ตามกาหนดการล่าสดคือยันทย่ป7ปสิเหาคมป
2561ปรยลาป09.00ป–ป12.00ปน.ปคณธกรรมการจธรข้ามานิรทศทย่รรเรรยยนรดยไม่ต้อเจัดรตรยยมการต้อนรับปขอให้
หั ย หน้ าเานทย่รั บ ผิ ดุอบตามมาตรฐานแลธตัย ุย้ยัดรรธรมิ นการดารนิ นเานขอเตนรอเปทั้เนย้ ปในการร่ย มนิ รทศ
รรเรรยยนอื่นในสหยิทยารขตจธมยหัยหน้ากล่มบริหารเานยิุาการปเานบคคลปแลธเานเบรรธมาณปร่ยมรดินทาเไร
ด้ยยกับผู้อานยยการรรเรรยยน
1.3 การลดการใช้กระดาษงานสารบรรณปรนื่อเจากรรเรรยยนได้รับหนัเสือราุการจากหลายหน่ยยเานทั้เ
ทาเภาครัฐแลธรอกุนปซึ่เรอกสารบาเอย่าเรร็นรพยยเการรรธุาสัมพันธ์ข่ายสารรท่านั้นปแนยทาเในการลดรริมาณ
การใุ้กรธดาษคือปเานสารบรรณกลาเจธส่เไฟล์รอกสารให้แก่ เานสารบรรณกล่มเานปรพื่อพิจารณาหากเานใดมย
คยามจารร็ นต้อเใุ้รอกสารปสารบรรณกล่มเานสามารถรริ้นท์ได้ ด้ยยตนรอเปรพื่อรร็นการลดการใุ้กรธดาษใน
ภาพรยมขอเรรเรรยยน
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
รรธธานการรรธุมให้ทย่รรธุมพิจารณารายเานการรรธุมครั้เทย่ป4/2561ปยันทย่ป20ปมิถนายนป2561
ทั้เนย้ปทย่รรธุมมยมติรับรอเรายเานการรรธุมรดยไม่มยข้อแก้ไข
มติที่ประชุม รับรอเรายเานการรรธุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- การเข้าค่ายของนักศึกษาวิชาทหาร สืบรนื่อเจากนักศึกษายิุาทหารจานยนป39ปนายปได้รดินทาเไร
ร่ยมกิจกรรมรข้าค่ายนักศึกษายิุาทหารในุ่าเทย่ผ่านมาปเานยิุาการขอขอบคณคณธครูทย่ให้คยามร่ยมมือในการ
รรับรนื้อหายิุาสาหรับสอบกลาเภาคปรพื่อให้รหมาธสมกับนักรรยยนทกคนปทั้เนย้ปในรีต่อไรเานยิุาการอาจจธจัด
สอบกลาเภาคก่อนถึเกาหนดการรข้าค่ายปรพื่อให้รกิดรรธรยุน์ต่อนักรรยยนแลธไม่กรธทบต่อการจัดการรรยยนการ
สอนขอเครูทกท่าน
- การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 จากรดิมคือยันทย่ป25 – 26 กรกฎาคมป2561 ได้รลื่ อน
ขึ้นมารร็นยันทย่ป24ป–ป25ปกรกฎาคมป2561 แทนปรนื่อเจากในยันทย่ป26 กรกฎาคมปทาเรรเรรยยนจธจัด พิธยถยาย
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พรธพรุัยมเคลแลธลเนามถยายพรธพรุัยมเคลรนื่อเในรอกาสยันรฉลิมพรธุนมพรรษาสมรด็จพรธรจ้าอยู่หัยมหา
ยุิราลเกรณปบดินทรรทพยยราเกูร
- การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์และการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากการ
รรธุมคณธกรรมการยิุาการทย่ผ่านมาปกล่มสารธได้รสนอแนยทาเในการพัฒนารพื่อยกรธดับผลสัมฤทธิ์ทาเการ
รรยยนขอเนักรรยยนปซึ่เมยหลายยิธยการทย่น่าสนใจปรุ่นปการสอดแทรกข้อสอบไรในกรธบยนการรรยยนการสอนรพื่อให้
นักรรยยนได้ฝึกทาข้อสอบไรในตัยปหรือการจัดกิจกรรมรพื่อพัฒนาทักษธต่าเๆปทั้เนย้ปเานยิุาการได้มอบหมายให้แต่
ลธกล่มสารธดารนินการแลธสรรรพื่อแจ้เในการรรธุมคณธกรรมการยิุาการอึกครั้เในยันทย่ป 17 สิเหาคมป2561
ในส่ยนขอเการแข่เขันทักษธยิุาการเานศิลรหัตถกรรมนักรรยยนปครั้เทย่ป 68 รีการศึกษาป2561 รธดับจัเหยัด
ลาพูนปยันทย่ป17 กันยายนป2561เานยิุาการได้มอบหมายให้กล่มสารธยาเแผนย่าจธส่เนักรรยยนรข้าร่ยมแข่เขัน
รายการใดบ้ าเปรดยให้ ข้อ รสนอแนธทาเกล่ มสารธอาจมย ก ารจั ด แข่ เขั น ภายในรพื่ อ ให้ นั ก รรยย นท กคนได้ แสดเ
ศักยภาพปก่อนทย่จธคัดตัยนักรรยยนทย่มยคยามสามารถรข้าร่ยมแข่เขันในลาดับต่อไรปรดยอาจใุ้คาบกิจกรรมลดรยลา
รรยยนรพิม่ รยลารู้ในการจัดแข่เขันได้
- การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ยันทย่ป4ป–ป5ปสิเหาคมป2561ปรรเรรยยนส่เลูกรสือป1ปหมู่ปแลธผู้กากับป2ป
นายปรข้าร่ยมกิจกรรมปรดยได้รรธสานเานร่ยมกับเานลูกรสือรรยยบร้อยแล้ย
- การปรับหลักสูตร รนื่อเจากมยข่ายการรข้ารยย่ยมรรเรรยยนในจัเหยัดลาราเปแล้ยพบย่าหน่ยยการรรยยนรู้ทย่ใุ้
จัดการรรยยนการสอนยัเไม่ได้ร รับ ตามหลั กสูตรใหม่ปเานยิุ าการจึเขอฝากครูผู้ สอนในรายยิุ าทย่ต้อเร รับตาม
หลักสูตรใหม่ปตรยจสอบแลธรรับแผนตามคยามรหมาธสมปรยมไรถึเการจัดกิจกรรมต่าเๆปทย่สอดคล้อเกับยันสาคัญป
ทาเกล่มสารธสามารถจัดกิจกรรมส่เรสริมทักษธยิุาการให้นักรรยยนรข้าร่ยมได้
- งานทะเบียน ด้ยยรด็กหญิเณัฐฐิดาปสิทธิยเศ์ปม.2/2ปมยคยามรรธสเค์จธขอย้ายรรเรรยยนปขอคยามร่ยมมือ
ครูผู้สอนแต่ลธยิุารยบรยมแลธบันทึกคธแนนรพื่อส่เต่อปรดยเานยิุาการจธดารนินการรก็บข้อมูลุ่ยเหลัเสอบ
กลาเภาค
- พิธีถวายพระพรฯ และแห่เทียนเข้าพรรษาปในยันทย่ป26 กรกฎาคมป2561 รรเรรยยนจธจัดพิธยถยายพรธ
พรุัยมเคลแลธลเนามถยายพรธพรุัยมเคลรนื่อเในรอกาสยันรฉลิมพรธุนมพรรษาสมรด็จพรธรจ้าอยู่หัยมหายุิรา
ลเกรณปบดินทรรทพยยราเกูรปรดยในุ่ยเรุ้าจธรร็นการตักบาตรพรธสเฆ์ป9ปรูรปคณธครูแต่เกายด้ยยุดรกติขาย
แลธุดสภาพปจากนั้นจธรร็นการดารนินพิธยตามกาหนดการปนักรรยยนรรยยนตามรกติหลัเรสร็จสิ้นพิธยการปแลธในรยลาป
14.00 น.ปนัดหมายคณธครูแลธนักรรยยนบริรยณหอรรธุมรฉลิมพรธรกยยรติฯปรพื่อรดินทาเไรถยายรทยยนพรรษาปณป
ยัดทาศาลาปคณธครูแลธบคลากรแต่เกายด้ยยรสื้อสยรหลือเปภายหลัเรสร็จสิ้นการถยายรทยยนแล้ยปนักรรยยนจธร่ยมทา
กิจกรรมจิตอาสาปนักรรยยนม.รลายปพัฒนายัดทาศาลาปนักรรยยนม.ต้นปรก็บขยธข้าเทาเรธหย่าเทาเรดินกลับรรเรรยยนป
นักรรยยนจธมาร่ยมกันอยกครั้เทย่หอรรธุมรยลาป16.00ปน.ปรพื่อรับแบบบันทึกการทายัตรปในส่ยนขอเการรข้าร่ยม
กิจกรรมกับทาเอารภอปยันทย่ป28 กรกฎาคมป2561 คณธครูแต่เกายด้ยยุดรกติขายแลธุดสภาพปในรีนย้พิธยจธถูก
จัดขึ้นบริรยณหอรรธุมรฉลิมพรธรกยยรติฯปรรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปในุ่ยเรุ้าจธรร็นการรข้าร่ยมพิธยปแลธรมื่อรสร็จ
สิ้น พิธยแล้ยปจธรร็ นกิจกรรมจิตอาสาปรดยมยนั กรรยยนรข้าร่ยมด้ยยปภาคกลาเคืนจธมย การจดรทยยนุัยถยายพรธพรป
สาหรับกาหนดการรดยลธรอยยดจธแจ้เให้คณธครูทราบอยกครั้เป
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
- การต่ ออายุใบอนุญ าตประกอบวิชาชี พ ขอให้ คณธครูส ารยจยัน หมดอาย ขอเใบอนญาตรรธกอบ
ยิุาุยพปทั้เนย้ปสามารถแจ้เเานบคคลรพื่อดารนินการต่ออายใบอนญาตรรธกอบยิุาุยพได้
- ข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เานบคคลได้รยบรยมข้อมูลการขอพรธราุทาน
รครื่ อ เราุอิ ส ริ ย าภรณ์ ข อเคณธครู ท กท่ า นไย้ ป รมื่ อ ถึ เ รยลาตามทย่ ก าหนดปเานบ คคลก็ จ ธด ารนิ น การขอรั บ
พรธราุทานฯปให้แก่คณธครู
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- ข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะ ในส่ยนขอเข้อมูลการรลื่อนยิทยฐานธปคณธครูสามารถดูรายลธรอยยดได้ทย่เาน
บคคลปแลธรตรยยมขอรลื่อนตามยารธ
- รายงานการเข้ารับการอบรมโรงเรียนสุจริต จากการรข้ารับการอบรมตามรครเการรรเรรยยนสจริตป
คณธทาเานอยู่รธหย่าเการศึกษาข้อมูลปรดยอาจจัดรรธุมคณธดารนินเานรพื่อยาเแผนการดารนินเานต่อไร
- กิจกรรม “10,000 คุรุชน คนคุณ ธรรม ประจาปี 2561”และโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข เาน
บคคลรรธุาสัมพันธ์การคัดรลือกป10,000 ครุนปคนคณธรรมปรรธจารีป2561 รดยจัดคัดรลือกครูในรรเรรยยนทย่มย
ผลเานด้านคณธรรมปแลธการคัดรลือกบคลากรตามรครเการปครูดยไม่มยอบายมขปหากคณธครูท่านใดสนใจปสามารถ
สอบถามรายลธรอยยดรพิม่ รติมได้ทย่เานบคคล
- การจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) สืบรนื่อเจากรขตพื้นทย่ฯปได้กาหนดให้รรเรรยยนส่เ
สารนารอกสารปID Plan ขอเคณธครู ทย่รกย่ยยข้อเกับการอบรมตามรครเการคูร อเครูปซึ่เคณธครูส่ยนใหญ่อาจจธ
จัดทายัเไม่แล้ยรสร็จปทั้เนย้ปเานบคคลจธส่เตัยอย่าเการจัดทาปID Planปลเในไลน์กล่มรรเรรยยนปรพื่อให้คณธครูศึกษา
แลธรรับแก้ตามคยามรหมาธสม
- การจั ด ท า L0gbook เานบ คคลได้ ส่ เลิ เค์ รอกสารไรยั เกล่ ม ไลน์ รรเรรยยนปซึ่เในปLogbookปจธรร็ น
รายเานการรฏิบัติเานขอเครูปข้อมูลส่ยนตัยปุั่ยรมเการสอนปแลธรายลธรอยยดต่าเๆปซึ่เรกย่ยยพันกับการขอรลื่อน
ยิทยฐานธแบบใหม่ปขอให้คณธครูศึกษาแลธกรอกข้อมูลปLogbookปขอเตนรอเได้ทันทย
- การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการจากเขตพื้นที่ฯ ตามทย่คณธครูทกท่านได้รข้าร่ยม
อบรมตามรครเการคูรอเครูปทาเรขตพื้นทย่ฯปได้แต่เตั้เคณธกรรมการติดตามรรธรมินผลรครเการปซึ่เการอบรมการ
สร้ าเห้ อเรรย ยนป4.0ปด้ย ยรทครนรลยย อย่ าเเ่ายปกรรมการรรธรมิน ผลได้แ ก่ป ครูุ นาภานิ ษ ฐ์ ปจิต รจเปการอบรม
รครื่อเมือยินิจฉัยแลธรข้าใจรด็กปGen Z กรรมการรรธรมินผลได้แก่ปครูศิริธรปรรยยบสันรทยยธปเานบคคลจธแจกแบบ
รรธรมินให้แก่คณธกรรมการรพื่อดารนินการรรธรมินผลผู้รข้าร่ยมอบรมในลาดับต่อไร
ปป
3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- ชี้แจงรายละเอียดการอบรมคูปองครู ตามทย่คณธครูหลายท่านได้ขอยืมรเินจากรขตพื้นทย่ฯปรพื่อใุ้ในการ
รดินทาเไรอบรมตามรครเการพัฒนาครูรูรแบบครบยเจรหรือ อบรมคูรอเครูนั้นปเานการรเินได้จัดทารอกสารุย้แจเ
รายลธรอยยดการยืมรเินแลธค่าใุ้จ่ายต่าเๆปรพื่อให้ทย่รรธุมรับทราบปทั้เนย้ปจธมยครูบาเท่านทย่ต้อเคืนรเินปรนื่อเจาก
การคานยณเบรรธมาณตามจริเไม่สอดคล้อเกับยอดรเินทย่ยืมไรปแลธคณธครูทย่อบรมรรยยบร้อยแล้ยปต้อเกลับมา
จัดทารอกสารรพื่อล้าเใบยืมภายในป15 ยันปสาหรับรายลธรอยยดต่าเๆปสามารถสอบถามรพิ่มรติมได้ทย่เานการรเิน
- การยืมเงินเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่ยนขอเการยืมรเินรรเรรยยนรพื่อใุ้ในการจัดซื้อจัดจ้าเปขณธนย้
ยัเมยยอดรเินทย่ไม่ได้รับใบรสร็จอยู่รร็นจานยนมากปหากคณธครูได้ทาการจัดซื้อจัดจ้าเตามรครเการหรือเานต่าเๆป
รรยยบร้อยแล้ยปเานการรเินขอคยามร่ยมมือให้คณธครูนาใบรสร็จมาล้าเหนย้ใบยืมปรพื่อให้การดารนินเานรร็นไรตาม
รธรบยยบอย่าเถูกต้อเแลธรรยยบร้ อยก่อนสิ้นรีเบรรธมาณปสาหรับการจัดซื้อจัดจ้าเปสามารถดารนินการได้ตามรกติป
ทั้เนย้ปคณธครูคยรดารนินการให้แล้ยรสร็จภายในรดือนสิเหาคมปรนื่อเจากเานการรเินจธต้อเใุ้รยลาในการรคลยยร์
รอกสารแลธจัดทาสรรรพื่อริดรีเบรรธมาณในรดือนกันยายน
3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- การบันทึกสมุดคู่มือนักเรียน ขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษารรยยกรก็บแลธรยบรยมสมดคู่มือนักรรยยนปรพื่อ
ใุ้บันทึกกิจกรรมในคาบจริยธรรมครั้เต่อไรปทั้เนย้ปสมดคู่มมือนักรรยยนจธถูกใุ้รร็นส่ยนหนึ่เในการรับการนิรทศจาก
กล่มคณธกรรมการนิรทศรรเรรยยนทย่กาลัเจธมาถึเนย้
- การด าเนิน การด้ านความปลอดภัย ปขอให้ คณธครูรฝ้ ารธยัเการใุ้อรกรณ์ ต่าเๆปรยมถึเด้านอาคาร
สถานทย่ปหากบริรยณใดมยคยามรสย่ยเทย่จธรกิดอันตรายสามารถแจ้เเานบริหารทั่ยไรได้ป
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- การซักซ้อมเหตุภัยพิบัติ รรเรรยยนจธมยการซักซ้อมรตรยยมคยามรลอดภัยต่าเๆปหากรกิดรหตภัยพิบัติขึ้นป
รุ่นปแผ่นดินไหยปหรือไฟไหม้ปรดยจธซักซ้อมรหมือนรหตการณ์จริเในุ่ยเหลัเสอบกลาเภาคปเานอาคารสถานทย่จธ
จัดทาร้ายจดรยมพลปแลธติดตามอาคารรพื่อให้รห็นุัดปในการซักซ้อมนย้ปจธมยการให้คยามรู้ก่อนปรพื่อให้นักรรยยนแลธ
คณธครูรู้แนยทาเการรฏิบัติตนทย่ถูกต้อเหากรกิดรหตภัยพิบัติดัเกล่าย
- การดาเนิน งานเขตสะอาด / Zero wasteปยัเคเดารนินการอย่าเต่อรนื่อเทกยันอัเ คารคาบป8 – 9ป
นักรรยยนให้คยามร่ยมมือรร็นอย่าเดยปบริรยณภายในรรเรรยยนสธอาดมากขึ้นปในุ่ยเนย้จธมยการพ่นยาฆ่าหญ้าในบาเ
พื้นทย่ทย่หญ้าขึ้นสูเปหากครูสัเรกตรห็นย่าหญ้า มยสยน้าตาลแลธรหย่ยยปให้รธมัดรธยัเรร็นพิรศษแลธห้ามไม่ให้นักรรยยน
ถอนหญ้าบริรยณนั้นปรยมถึเให้สัเรกตสัตย์มยพิษต่าเๆปรุ่นปผึ้เปหรือต่อปซึ่เอาจรกิดอันตรายต่อนักรรยยนได้
- การประดับธงชาติ ดารนินการตามรธรบยยบสานักนายกรัฐมนตรยปซึ่เในตอนนย้ได้ กาหนดสยธเุาติรฉดสย
ใหม่ปรรเรรยยนอาจจธต้อเรรับรรลย่ยนรพื่อให้ถูกต้อเตามรธรบยยบ
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายเานสรรการรยย่ยมบ้านขอเครูทย่รรึกษาให้ทย่รรธุมรับทราบปซึ่เใน
ภาพรยมปนักรรยยนส่ยนใหญ่อยู่ในสภาพครอบครัยรกติปอาจมยนักรรยยนบาเส่ยนทย่มยคยามยากลาบากแลธมยภายธรสย่ยเ
จากสภาพการอยู่อาศัยปซึ่เจธต้อเขอคยามร่ยมมือครูทย่รรึกษาดูแลอย่าเใกลุ้ิดปในส่ยนขอเพฤติกรรมแลธอารมณ์
ขอเนักรรยยนปพบย่าปนักรรยยนส่ยนใหญ่อยู่ในรกณฑ์รกติปยัเคเมยนักรรยยนกล่มรสย่ยเแลธมยรัญหาอยู่บ้าเปในอนาคตอาจ
มยการร่ยมมือรธหย่าเเานรธบบดูแลุ่ยยรหลือนักรรย ยนแลธครูทย่รรึกษาในการจัดกิจกรรมรพื่ อุ่ยยรหลือนักรรยยน
กล่มนย้ปซึ่เคยรได้รับคยามรักแลธคยามรข้าใจในการดูแลมากรร็นพิรศษ
- งานอนามัยปการตรยจสขภาพครูแลธบคลากรในรีนย้ยัเไม่ได้กาหนดยันปทั้เนย้ปต้อเรอการรรธสานจาก
ทาเรรเพยาบาลอยกครั้เปหากทราบกาหนดการแล้ ยจธแจ้เให้คณธครูแลธบคลากรทกท่านทราบในลาดับต่อไรป
นอกจากนย้ปเานอนามัยกาหนดจัดกิจกรรมปสขภาพดยด้ยยยิถยรยคธปจธมยนักรรยยนรข้าร่ยมกิจกรรมจานยนป60ปคนป
คลธห้อเปมยครูรรธมูลรร็นยิทยากรปทั้เนย้ปได้รับเบรรธมาณสนับสนนกิจกรรมจากรทศบาลตาบลทาสบรส้าจานยนป
10,000 บาท
3.5 กลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2561ปเานแผนเานฯปกาหนดส่เ ต้นรดือน
กันยายนปทั้เนย้ปหากรครเการหรือเานใดดารนินการรรยยบร้อยแล้ยปสามารถสรรรายเานผลส่เก่อนได้รดยไม่ต้อเรอให้
ถึเกาหนด
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 กาหนดการยันศกร์ทย่ป28 กันยายนป
2561 ณปห้อเรสตทัศนศึกษาปซึ่เอาจจธให้นักรรยยนหยดรรยยนป1 ยันรปรพื่อรตรยยมตัยสอบรลายภาคปในการรรธุม
ครั้ เนย้ ปคณธครู จ ธได้ พิ จ ารณาถึ เย ทธศาสตร์ุ าติ ปตัย บ่ เุย้ ปแลธมาตรฐานปให้ ส อดคล้ อเกับ รครเการ/เานตาม
แผนรฏิ บั ติการปขอให้ คณธครูรตรย ย มคอมพิ ยรตอร์พ กพามาด้ย ยรพื่อคยามสธดยกในการท าเานปจธมยการรรับ
รครเการแลธจัดสรรเบรรธมาณปเานแผนเานฯปจธรตรยยมร่าเรอกสารต่าเๆปให้รพื่อใุ้รร็นตัยอย่าเในการทาเาน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การเข้ าค่ายคุณ ธรรมจริ ยธรรม เานคณธรรมจริยธรรมุย้แจเกาหนดการรข้าค่ายยันทย่ป 9 – 10
สิเหาคมป2561 รดยนักรรยยนทกรธดับุั้นรข้าร่ยมกิจกรรมปณปรรเรรยยนแม่ทายิทยาคมปเบรรธมาณสนับสนนจาก
รทศบาลตาบลทาสบรส้าปแลธรทศบาลตาบลทารลาดกปนักรรยยนพักค้าเคืนป1 คืนปรดยนักรรยยนุายพั กบนอาคาร
รรยยนป1 แลธนักรรยยนหญิเพักบนอาคารรรยยนป2 ในส่ยนขอเข้อตกลเภายในค่ายปพรธอาจารย์ยิทยากรฝากกาุับ
ไม่ให้ครูดนักรรยยนปทาเทยมยิทยากรจธรร็นผู้ดูแลนักรรยยนตลอดรธยธรยลาการรข้าค่ายปแลธเดใุ้รทรศัพท์มือถือปรดย
อาจให้นักรรยยนฝากไย้ทย่คณครูปในส่ยนขอเอาหารถยายรพลปจธรยยยนหนัเสือสอบถามคณธครูแลธบคลากรหากท่าน
ใดมยคยามรรธสเค์จธร่ยมถยายรพลสามารถแจ้เแลธบริจาครเินได้ปอาหารนัก รรยยนแลธคณธครูจธจ้าเรหมาแม่ค้า
ตลอดรธยธรยลาการรข้าค่ายปในส่ยนขอเคาสั่เคณธกรรมการดารนินเานปทย่รรธุมได้พิจารณาแลธรรับแก้คาสั่เ
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ร่ยมกันปในส่ยนขอเการอยู่รยรกลาเคืนปจธรร็นการจัดให้คณธครูนอนร่ยมกับนักรรยยนแทนปรพื่อคยามรลอดภัยแลธ
ร้อเกันรหตอันไม่พเึ รรธสเค์ทย่อาจรกิดขึ้นได้
มติที่ประชุมปรห็นุอบกับการจัดกิจกรรมปทั้เนย้ปรสนอให้เานคณธรรมจริยธรรมรรับแก้คาสั่เในส่ยนขอเ
การอยู่รยรกลาเคืนให้รร็นการแบ่เครูนอนร่ยมกับนักรรยยนตามคยามรหมาธสมป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- การบริการตรวจสภาพรถ ครูนัดดาได้รับการรรธสานจากบริษัทรตรยต้าปนครพิเค์ปซึ่เจธรดินทาเมา
ให้บริการตรยจรุ็คสภาพรถฟรยปในยันพฤหัสบดยทย่ป26 กรกฎาคมป2561 บริรยณสนามตธกร้อข้าเหอรรธุมรฉลิม
พรธรกยยรติฯปคณธครูท่านใดสนใจทย่จธตรยจสภาพรถสามารถนารถยนต์มาใุ้บริการได้ป รดยไม่จากัดยย่ห้อรถยนต์
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.ป
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ผู้บันทึกรายเานการรรธุม
ปปปปปปปป(นาเสายศิริธรปรรยยบสันรทยยธ)
ปปปปปหัยหน้าเานธรการแลธสารบรรณ
ป
ผู้รับรอเรายเานการรรธุม
ปปปปปปปปปปปป(นาเสจิลาปคติศิริกญุร)ปปปปปปปป
ปปปปปปหัยหน้ากล่มบริหารเานบคคล/รอเผู้อานยยการรรเรรยยนป
ปปปปปปปปปปปปปป
ผู้รับรอเรายเานการรรธุม
ปปปปปปปปปปปปปปป(นายกัมพลปปธิติกร)ปปปปปปปป
ปปปปปปปปปปปปปปปปผู้อานยยการรรเรรยยนแม่ทายิทยาคม

