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รายงานการประชุม
ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ผู้มาประชุม
1. นายสันติ มุกดาสนิท
2. นายบุญส่ง พุ่มบาน
3. นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย
4. นางสาวเขมจิรฎรัฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
5. นางกุลธิดา ถินกลั่น
7. นางสัจจา ช่างต่อ
9. นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม
11. นายชัยพัฒน์ ราญรอน
13. นายวิศรุต เลขการ
15. นายกฤษฎา นาหมื่น
17. นางสาวภิรญา แพทย์รักษา
19. นางสาวกุสุมา จันทร์แก้ว
21. นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร
23. นายนัฐพล บุญสละ
25. นางสาวรัตติยา จันทคาม
27. นางดวงกมล พรพลานามัย
29. นางวิลาสินี อุดแก้ว
31. นางจุฑา ประกอบกิจ
33. นางสาวสุพชิ ญา ธนะคำมา
35. นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
37. นางสาวอภันตรี ฉลอง
39. นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
41. นางสาวอัจฉรา คำเลิศ
43. นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์
45. นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน
47. นางจุฑารัตน์ เกิดทอง
49. นางสาวจุฑามาศ เงินงาม
51. นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์
53. นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ
55. นางอรวรรณ นธีนาม
57. นางนิตติกา พลทะกลาง
59. นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ
61. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์

ประธานการประชุม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, งบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
6. นายสายัณห์ ศรีขวัญ
8. นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน
10. นางสาวสุปรียา อินองการ
12. นางสาวลลิตา รสธรรม
14. นายอุเทน บำรุงนา
16. นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์
18. นางชนิดา รื่นรมย์
20. นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ
22. นางสาวนันทพร บุญประถม
24. นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา
26. นายสุรเดช สอนภักดิ์
28. นางสายชล ต่ายนิล
30. นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
32. นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน
34. นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์
36. นางสาวศิริขวัญ กรกฎ
38. นายคมกริช ซ้อนบุญ
40. นายนคร สร้อยสน
42. นางมัทนา ครอบครอง
44. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล
46. นายนิกร คงอินทร์
48. นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์
50. นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
52. นางปฏิมา บุญล้อม
54. นางสาวอุบลวรรณ ประจง
56. นายรัชพล เที่ยงดี
58. นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว
60. นางสาวบุษราคัม บุญส่ง
62. นางสาวสมปอง พรามเอก
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63. นายมาโนช ครอบครอง
65. นางชบา เมืองคำ
67. นางสาวเพลินจิตร นาบุญ
69. นางสาวอภิญญา บุตรพรม
71. นายเฉลิมศักดิ์ ทองประดับ
73. นายวรพจน์ กรณวงศ์
75. นายโอฬาร พาชื่น
78. นายวรุฒ บุญประเสริฐ
80. นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน
82. นายลิขิต ฟุ้งขจร
84. นางสาวสุทิพย์ สุขสบาย
86. นางสาวสาวิตรี บุญเรือง
88. นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศรี
90. นางสาวชนาธิป เดชศรี
92. นางศิรัญญา วงษ์ซิ้ม
94. นางสาวสุพัตรา แซ่อึ้ง
96. นางสาววรรณวิภา สวัสดิมงคล
98. Mr.Jayesh Kumar Chhari
100. Miss Nolyn Grace E.Luciano
102. นายณัฐพล ดังสนั่น
104. นางสาวลักษิกา คล้ายคลึง
106. นางสาวพรกนก จำเนียร
108. นางสาวพนิดา สารพล

64. นางศศธร ทองจันทร์
66. นายศิริพงศ์ เงินบุคคล
68. นางสาวกิง่ กาญจนา สุวรรณโชติ
70. นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา
72. นายธนิต มัชฌิมา
74. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียง
77. นายสรายุทธ อินทะศรี
79. นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจำรัส
81. นายชลิต เสนาะสันต์
83. นางสาวสราลี งามดี
85. นางสาวอมรรัตน์ ศิริเจริญ
87. นางสาวเพ็ญภัค ใจดี
89. นางสาวชลธิชา กุณฑลบุตร
91. นางสาวเมธินี พัดทอง
93. นายวชิรวิชญ์ แสนธิ
95. นางสาวนารีรัตน์ สุพรรณวงศ์
97. Ms.Varsha Tryambak Borse
99. Miss Loura May Cruz
101. Miss Aloha Veibe M.Febian
103. นางสาวพรนิภา อุทธา
105. นางสาวชนัญญา ช่างตกแต่ง
107. นางสาวนิรชา ชมชื่น

ผู้ที่ไม่ได้มาประชุม
1. นางนิตยา อภิญ
(ลากิจ)
เริ่มประชุมเวลา 15.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 อวยพรวันเกิด
อวยพรวันเกิดให้กับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ดังนี้
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เดือนมกราคม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายอุเทน บำรุงนา
นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร
นางสาวเมธินี พัดทอง
นางสาวนันทพร บุญประถม
นางศศธร ทองจันทร์
นายวชิรวิชญ์ แสนธิ
นางวิลาสินี อุดแก้ว
นางสาวสุพิชญา ธนะคำมา
นางศิรัญญา วงษ์ซิ้ม
นางนิตยา อภิญ
นางสาวศิริขวัญ กรกฎ
เดือนกุมภาพันธ์

วัน/เดือน/ปีเกิด
2 มกราคม 2537
5 มกราคม 2536
5 มกราคม 2536
8 มกราคม 2537
9 มกราคม 2510
16 มกราคม 2512
23 มกราคม 2517
26 มกราคม 2533
27 มกราคม 2531
31 มกราคม 2519
31 มกราคม 2537

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน
นางปฏิมา บุญล้อม
นางสาวอภิญญา บุตรพรม
นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์
นางสาวภิรญา แพทย์รักษา
นางจุฑารัตน์ เกิดทอง
นายบุญส่ง พุ่มบาน
เดือนมีนาคม

วัน/เดือน/ปีเกิด
9 กุมภาพันธ์ 2536
18 กุมภาพันธ์ 2522
18 กุมภาพันธ์ 2536
18 กุมภาพันธ์ 2536
21 กุมภาพันธ์ 2521
25 กุมภาพันธ์ 2534
28 กุมภาพันธ์ 2526

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย
นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว
นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
นางสาวลลิตา รสธรรม
นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม
นางสาวจุฑามาศ เงินงาม
นางกุลธิดา ถินกลั่น

วัน/เดือน/ปีเกิด
๑ มีนาคม ๒๕๒๕
๓ มีนาคม ๒๕๓๖
11 มีนาคม 2525
๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖
๒๕ มีนาคม ๒๕๑๘
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕
๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕
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1.2 ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการ สันติ มุกดาสนิท ที่ได้รับสายสะพายชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
(ชั้น ป.ช.)
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5
ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
จำนวน 15 ราย (ชั้นมหาวชิรมงกุฎ 1 ราย, ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 7 ราย, ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 7 ราย)
ในราชการ
1. นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง ชั้น ป.ม.
2. นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
ชั้น ป.ช.
3. นายสันติ มุกดาสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ชั้น ป.ช.
4. นายสมศักดิ์ ทองปาน
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ชั้น ป.ช.
5. นางอรุณี ถมยางกูร
ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ชั้น ป.ช.
6. นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ชั้น ป.ม.
7. นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ชั้น ป.ม.
8. นางอัญชลี อิสสรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ชั้น ป.ม.
9. นางสาวนิศากร ยมหา
ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ชั้น ป.ม.
10. นายวิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญู ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ชั้น ป.ม.
ข้าราชการบำนาญ
1. นางนงนุช วิชาจารย์
ชั้น ม.ว.ม
2. นายวิษณุ ผสมทรัพย์
ชั้น ป.ช.
3. นายอัมพร อิสสรารักษ์
ชั้น ป.ช.
4. ว่าที่ ร.ต. ประชา พรชัยกุล
ชั้น ป.ช.
5. นายบรรเจิด สายกระซิบ
ชั้น ป.ม.
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 มอบเกียรติบัตรรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
1. นายบุญส่ง พุ่มบาน
รองผู้อำนวยการ
2. นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ
ครู ค.ศ.3
3. นางสายชล ต่ายนิล
ครู ค.ศ.3
4. นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ครู ค.ศ.2
5. นางปฏิมา บุญล้อม
ครู ค.ศ.2
6. นางนิตติกา พลทะกลาง
ครู ค.ศ.1
7. นางสาวเพลินจิตร นาบุญ
ครู ค.ศ.1
8. นางสาวอัจฉรา คำเลิศ
ครู ค.ศ.1
9. นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ
ครู ค.ศ.1
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.5 มอบเกียรติบัตรรางวัล ครูชัยพัฒน์ ราญรอน ผู้แต่งคำขวัญ หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา ให้โรงเรียน
ชำนาญสามัคคีวิทยา เนื่องในวันครูที่ผ่านมา
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.6 มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทผู้สอน
ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ราญรอน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.7 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เผยแพร่ในราชกิจจา
นุ เบกษา เล่ ม 138 ตอนพิ เศษ 38 ง 17 กุม ภาพั น ธ์ 2564 หน้า 4 – 9 และดำเนิ น การเผยแพร่ราชกิจจา
นุเบกษาบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.go.th
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.8 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บ เงิน บำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สั งกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุล าคม 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง มุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ
หรือการสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูป แบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการ
สอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ จัดหาให้เป็น พิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นตามความสมัครใจของผู้ ปกครองและ
นักเรียนภายในหลักเกณฑ์ที่ส ำนั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน โดยจะต้องได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการขอรับการ
สนับสนุนได้ โดยให้มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้านั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ดำเนินการพิจารณาการเก็บเงินบำรุง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศให้โรงเรียนทราบถึงผลการ
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พิจารณาการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา เป็นรายโรงเรียน และให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
๑) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕๔, หนังสือ
ซักซ้อมการดำเนิ น การ กรณี การจัด เก็บ เงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จ รับเงิน ของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 2๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกั ดเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยเคร่งครัด
๒) กรณีที่รายการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีอัตราการเก็บปรับเพิ่มขึ้น จากอัตรา
การเก็บในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
๒.๑ จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลการปรับเพิ่มขึ้นมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ก่อนประกาศรับนักเรียน
๒.๒ ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงเหตุผลการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราการจัดเก็บในรายการนั้น ๆ
๓) ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
4) สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการกำหนดให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งที่มีการ
รับเงิน ตามรายการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุกรายการ
5) สำเนาประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนมายังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคลจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.10 ปฏิทินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคลจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
1.11 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ วิ ทยฐานะของผู้ ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่ อน
วิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคลจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.
2563 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มขี ้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
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4.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานมอบหมายให้ นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการแจ้ง
ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุม่ บริหารงานบุคคล โดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้
4.1.1 แนะนำบุคลากรใหม่
ทดลองงาน 1 เดือน
1. นางสาวสุพัตรา แซ่อึ้ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานพัสดุ)
2. นางสาวนารีรัตน์ สุพรรณวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการอำนวยการ)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.1.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พิจารณารับย้ายข้าราชการครู 3 ราย

2. การเขียนย้ายกรณีพิเศษ
- โรคร้ายแรง (เข้าข่ายหรือไม่)
- ใบรับรองแพทย์
- ภาพถ่ายผู้ป่วย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.1.3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ด้วย สพฐ. แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
(ว 16) ตาม วัน และเวลา ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 64
2. รับสมัครคัดเลือก
วันที่ 24-30 มีนาคม 64
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 64
4. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัตงิ าน ตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน 64
5. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64
6. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 64
7. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่30 เมษายน 64
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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4.1.4 ปฏิทินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. คัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย
รับสมัครภายในวันที่ 16 มีนาคม 64
2. คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) รับสมัครภายในวันที่ 24 มีนาคม 64
3. สอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการ ก.พ. รับสมัครภายในวนัที่ 5 เมษายน 64
4. สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย
รับสมัครภายในวันที่ 27 เมษายน 64
5. สอบแข่งขันบุคลากรทางการศึกษาอื่น38 ค(2)รับสมัครภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 64
6. คัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์
7. คัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.1.5 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลงวั น ที่ 28 มกราคม 2564 แจ้ ง เรื่ อ งการลด
ระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา โดย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ดังนี้
สายงานการสอน
1. เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือสำหรับครูในกลุ่ม
สาระ ภาษาต่างประเทศ ต้องสูงกว่าระดับ B1 โดยผลการสอบทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ
เลื่อนวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เกาะ ภูเขา หุบเขา ที่ไม่สามารถเดินทาง
โดยพาหนะใดได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ โดยต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3
ปีนับถึงวันยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ
3. เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยได้รับคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาโทหรือเอก
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยต้องเป็นคุ ณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็ นคุณวุฒิระดับสูงสุดโดยไม่ให้
นำคุณวุฒิระดับเดียวกับกลับมาใช้ซ้ำอีก
4. เป็ น ผู้ ผ่ านการประเมิน สมรรถนะตามกรอบคุณ วุฒิ วิช าชีพ ชั้ น 8 ซึ่งได้รับรองจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและนำมาใช้ได้เพียงครั้งเดียว
5. ต้องมีผ ลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 4 รอบการประเมินเลื่ อนเงินเดือนล่าสุ ด
ติดต่อกันก่อนยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.1.6 เกณฑ์ประเมินการเลื่อนเงินเดือน
เกณฑ์ประเมินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูจะมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
หัวหน้ ากลุ่มงานทุกงานประเมิน ผลตามจริง และส่ งข้ อมูลมายังกลุ่ มบริห ารงานบุคคล โดยมีเกณฑ์ การประเมิน
ดังต่อไปนี้
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.1.7 การส่ง ID Plan
ขอให้ข้าราชการครูทุกท่านส่ง ID Plan มายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2 กลุม่ บริหารงบประมาณ
ประธานมอบหมายให้ นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย รองอำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการแจ้งที่
ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยมีเรือ่ งแจ้งดังนี้
4.2.1 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาการก่อสร้าง
180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น
3 งวด (สามงวด) จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,699,996.00 บาท แบ่งจ่าย
เป็น 3 งวด ส่งมอบงานงวดที่ 1 ยอดเงิน 1,109998.80 บาท
รายการ งาน ก งานก่ อสร้างหลังคาอัฒจันทร์และ งาน ข งานก่อสร้างลู่วิ่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(บางส่วน) เป็นเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- รื้อโครงสร้างหลังคาเดิม รื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงถัก พร้อมทาสีโครงสร้างเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมคืนสภาพพื้นอัฒจันทร์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- ติดตั้งแปเหล็กพร้อมทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
กลุม่ งาน ข งานก่อสร้างลู่วิ่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บางส่วน)
- งานขุดรื้อดินเดิมพร้อมบดอัดทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกพร้อมบดอัดทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานไพร์มโค้กทั้งหมด แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 100 วัน
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รายการงาน ข งานก่อสร้า งลู่วิ่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่ าจ้างเหมาตามที่
ตกลงทำสัญญาจ้าง
งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นลู่วิ่งทั้ งหมด แล้วเสร็จ พร้อมเก็บทำความสะอาดพื้นที่โครงการทั้งหมด และงานอื่น ๆ ที่
ระบุในรูปแบบและรายการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
50 วัน
รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 180 วัน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2.2 รายการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน)
รายการ
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
- ค่าบำรุงการศึกษา (ปีการศึกษา)
4,000 - โครงการช้างเผือก ค่าบำรุงการศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
260 ปีการศึกษาละ 2,000 บาท
- ค่าคู่มือนักเรียน
100 - กางเกง เบอร์ 2XL-3XL ราคา 250 บาท
- ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมปรับพื้นฐาน
100
- ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
300
- ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา
100
- ค่าชุดพละ (เสื้อ+กางเกง)
400
- ค่ากระเป๋า
250
รวม
5,510
รายการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564
(สำหรับนักเรียน ม.2, 3, 5, 6)
รายการ
จำนวนเงิน
- ค่าบำรุงการศึกษา (ปีการศึกษา)
4,000
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
260
- ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
300
- ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา
100
รวม
4,660
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รายการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564
(สำหรับนักเรียน MEP เข้าใหม่)
รายการ
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
- ค่าบำรุงการศึกษา (ปีการศึกษา)
20,000 - กางเกง เบอร์ 2XL-3XL ราคา 250 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
260
- ค่าคู่มือนักเรียน
100
- ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมปรับพื้นฐาน
100
- ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
300
- ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา
100
- ค่าชุดพละ (เสื้อ+กางเกง)
400
- ค่ากระเป๋า
250
รวม
21,510
รายการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564
(สำหรับนักเรียน MEP ม.2, 3)
รายการ
จำนวนเงิน
- ค่าบำรุงการศึกษา (ปีการศึกษา)
20,000
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
260
- ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
300
- ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูชำนาญสามัคคีวิทยา
100
รวม
20,660
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2.4 สวัสดิการเงินกู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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มีรายละเอียดตามคำสั่ง
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2.5 สรุปการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
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15

16

ขอให้กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานทุกกลุ่ม ควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสารในส่วนที่จำเป็น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2.6 การสรุปกิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4-22 มีนาคม 2564
ขอให้กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน สรุปกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564
โดยกิจกรรมละ 1 เล่ม 1 ไฟล์ รูปเล่มส่งได้ที่กลุ่มงานแผนงาน ห้องกลุม่ บริหารงานงบประมาณ ข้อมูลต่างๆจะอยู่ใน
Google Drive และแอพพลิเคชั่นไลน์ของโรงเรียน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2.7 การเขียนแผนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่ มงาน เขียนแผนกิจกรรมโดยมีการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอน
สำหรับกิจกรรมที่มีความซับซ้อนให้รวมเป็นกิจกรรมเดียวกัน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2.8 การติดตามแบบสำรวจหนังสือเรียน
ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ส่งแบบติดตามและแบบสำรวจหนังสือเรียน ภายใน
วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.3 กลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานมอบหมายให้ นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการ
แจ้งทีป่ ระชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้
4.3.1 สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน “0, ร , มส, มผ.” ปีการศึกษา 2561-2563
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ขอให้ครูประจำวิชาติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส., มผ. ปีการศึกษา 2561-2563
มาสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษานี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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4.3.2 แจ้งการปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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4.3.3 การสอบ O-NET

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.3.4 การประกวดคลิปวิดีโอ การสอนของครู
1. นายวรุฒ บุญประเสริฐ
รางวัลชนะเลิศ
2. นายโอฬาร พาชื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์ รางวัลรองชนะเลิศอำดับ 2
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารทั่วไป
ประธานมอบหมายให้ นายบุญส่ง พุ่มบาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการแจ้งที่ประชุม
ทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
1. ว่าที่ ร.ต.ภูริช คิมหันต์มาลา
นายกสมาคม
2. นายศิริมุก มุกดาสนิท
อุปนายกคนที่ 1
3. นายพิพัฒน์ เกิดศิริ
อุปนายกคนที่ 2
4. นางพรรษา อัศวกุลกำเนิด
เหรัญญิก
5. นายประเสริฐ ศักดาเพชรศิริ
ปฏิคม
6. นายโอฬาร พานทอง
ผู้ช่วยปฏิคม
7. นายอำนาจ วงศ์ซิ้ม
ผู้ช่วยปฏิคม
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8. นายมาโนช สนองสุข
ประชาสัมพันธ์
9. นายสุรินทร์ แสงโรจน์
นายทะเบียน
10. นางอุมาพร เชี่ยวณรงค์
เลขานุการ
11. นายรังสรรค์ สมประสงค์
กรรมการ
12. นางสุนันทา ล้อนพรัตน์
กรรมการ
13. จ่าเอกปิยะนัย วงศ์กลิ่นกรุด
กรรมการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.2 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า
Chamnansamakkhiwittaya School Alumni Association. ใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ CSWAA ”
และภาษาไทยว่า “สศ.ชสว.” ในการนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จะมีการจัดงานสถาปนา
โรงเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจะระดมทรัพย์เพื่อแจกเสื้อในปัจจุบัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.3 สมาคมมีสัญลักษณ์ เป็นรูปจับมือกันภายใต้เเสงเทียน มีเปลวไฟสีแดงเป็นรูปอักษรย่อ ช.ส.ว.
ภายใต้รัศมีสีฟ้า ๑๕ แฉก อยู่ในกรอบวงรีมีข้อความด้านบนว่า Chamnansamakkhiwittaya School Alumni
Association และด้านล่างว่า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ดังในรูป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.4 การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน
1. ครูเวรประจำวันหน้าประตู 2 ขอให้ยืนตามจุดที่กำหนดด้วย
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ขอให้ครูเวรประจำวันทุกคนช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
2. ครูเวรสารวัตรนักเรียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.5 ครูเวรห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.6 การจัดซื้อชุดกีฬาประจำโรงเรียน กลุ่มบริห ารงานทั่วไป จะจัดซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 1,618 ตัว
สำหรับนักเรียน (ม.1-6)และกางเกงกีฬาจำนวน 640 ตัว สำหรับนักเรียน (ม.2 และ ม.5) รวมเป็นเงินจำนวน
411,150 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.7 งานอนามัยจะจัดกิจกรรมรูปร่างสมส่วน กลางเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ณ ห้อง E-Learning โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.8 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาแกลง ได้จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกิจกรรมและให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่า
ด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เทคนิ คการขับรถอย่างปลอดภัย ในการนี้ทางโรงเรียนเข้ าร่วม
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน ในวันที่ 22 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.9 งานอาคารสถานที่
1. ความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามกีฬา ตรวจรับงานงวดที่ 1
2. การพัฒนาจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 5 จุด ได้แก่
1. ปรับปรุงสวนหย่อมหลังเสาธง
2. ปรับปรุงที่นั่งเล่น
3. จัดทำเวทีห้องดนตรีไทย
4. ทำความสะอาดโรงยิม
5. ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.10 ผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด และจราจร ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง
1. เน้นย้ำ ข้าราชการไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการประกันตัวคดีการพนันทุกชนิด ห้ามให้ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปให้ความช่วยเหลือ และ
ประกันตัวผู้ต้องหาคดีพนันโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุด
2. ตรวจสอบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ที่ใช้ในโรงเรียน
3. การเข้าสู่หน้าแล้งของประเทศไทย
ฝากบุคลากรทุกท่านคำนึงถึงภัยจากหน้าแล้ง และดูแลความสะอาดห้องเรียน/บ้านพักครู
หากมีอุปกรณ์ชำรุดให้แจ้งงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. วันหยุดยาว ช่วงสงกรานต์
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ในช่วงวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564 ประกาศให้เป็นวันหยุดยาว ช่วงสงกรานต์
5. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกู้ภัย ในอำเภอแกลง
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกู้ภัย ในอำเภอแกลง แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 ส่วน
- กู้ภัยพุทธศาสตร์ รับผิดชอบในเขตพื้นทีอ่ ำเภอแกลง
- กูภ้ ัยพุทธศาสตร์สุนทรภู่ รับผิดชอบในเขตพื้นทีบ่ ้านกร่ำ ชากพง
6. การขออนุญาตปลูกกัญชง และกัญชา

กัญชง สามารถปลูกได้ หากครูทา่ นใดสนใจสามารถทำเรื่องขอปลูกได้ทสี่ าธารณสุขอำเภอ
กัญชา ยังไม่สามารถปลูกได้ หากต้องการปลูกต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเพียง
เท่านั้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.11 การจัดกิจกรรมอบรมเพื่อสอบใบขับขี่สำหรับนักเรียน
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงานจราจร รวบรวมข้อมูล นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนและยังไม่มีใบขับขี่ สามารถมาติดต่อได้ที่กลุ่มงานจราจร มีการอบรม ทดสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่
22 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.12 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ติดตามผล SDQ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ขอให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียน และผู้ปกครองให้
ดำเนินการประเมิน SDQ
2. ติดตาม EQ ขอให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนให้ดำเนินการประเมิน EQ
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3. ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตน
4. ระเบียบวินัยนักเรียน (1 เดือนสุดท้าย) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดพบเห็นพฤติกรรม
ของนักเรียนที่ไม่เหมาะสม สามารถตักเตือนนักเรียน หรือแจ้งมายังฝ่ายปกครอง กลุ่มบริหารงานทั่วไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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4.4.13 การเข้ามาติดต่อราชการของผู้ปกครอง บุคคลภายนอก
การเข้ามาติดต่อราชการของผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอก ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
และเวลาเข้า-ออก เวลาราชการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4.14 การดำเนินชีวิตในรั้วโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง ของบุคลากร
- ไร้แอลกอฮอล์และบุหรี่
- ช่วยกันดูแล ปรับปรุงในพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและปฏิบัติ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาฝึกสอน ได้รับรางวัลสื่ อการสอนยอดเยี่ยม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
6.2 ดำเนินการทำเสื้อแจกนักเรียน และข้าราชการครู
6.3 มอบของขวัญปีใหม่ 2564

มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 19.15 น.

ลงชื่อ

ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
( นางสาวชนาธิป เดชศรี )

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางสาวอัจฉรา คำเลิศ )

ลงชื่อ

ประธานการประชุม

( นายสันติ มุกดาสนิท )
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

