รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๑๘ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๔ คน
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
วาระก่อนการประชุม
๑. แสดงความยินดีกับนายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
๒. แสดงความยิ น ดี กั บ นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้ อ านวยการโรงเรีย นขามแก่ น นคร ได้ รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพาย (ท.ช.)
๓. แสดงความยิ น ดี กั บ นางมยุ ร า แพงศรี ครู โรงเรี ย นขามแก่ น นคร ได้ รั บเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
๔. แสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่า
สายสะพาย (ต.ม.) และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการ (คศ.๒)
๕. แสดงความยินดีกับนางญาณิศา เครือวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)
สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
๖. แสดงความยินดีกับนางสมหวัง เสือโคร่ง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)
สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชานาญการ (คศ.๒)
๗. แสดงความยินดีกับนางสาวพรรณมล ปิ่นทอง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชานาญการ (คศ.๒)
๘. แสดงความยิน ดีกับ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับ การเลื่อนวิทยฐาน ะ
ครูชานาญการ (คศ.๒)
๙. แสดงความยิน ดีกั บนายนฤดลท์ ศรีแ ก้วทุ ม ครูโรงเรียนขามแก่ นนคร ได้ รับการเลื่อนวิท ยฐานะ
ครูชานาญการ (คศ.๒)
๑๐. โรงเรียนขามแก่นนคร ร่วมทาบุญกับคุณแม่เทา หงษ์คาเมือง คุณแม่คุณครูวิระวงค์ หงษ์คาเมือง
ที่เสียชีวิต ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
๑.๑ ผู้อานวยการขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และในนามโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับคุณครู
วิระวงค์ หงษ์คาเมือง ที่สูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้
๑.๒ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อบรมโครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต

๒
เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๐ จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๓ การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขณะนี้ดาเนินการไปแล้วประมาณ ๙๐%
๑.๔ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การดาเนินการการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๕ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑.๕.๑ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
๑.๕.๒ นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย (ท.ช.)
๑.๕.๓ นายกฤตกร เศรษฐโสภณ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษา
สี ขาว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๘ ในวั น พฤหั สบดี ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ
หอประชุมพุทธมณฑล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๕.๔ นางมยุรา แพงศรี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
๑.๕.๕ นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
(ต.ม.) และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการ (คศ.๒)
๑.๕.๖ นางญาณิ ศา เครื อวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่ นนคร จบการศึ กษาปริ ญญาโท (ศษ.ม.) สาขา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
๑.๕.๗ นางสมหวัง เสือ โคร่ง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร จบการศึกษาปริญ ญาโท (ศษ.ม.) สาขา
นวั ตกรรมหลั ก สูต รและการจัด การเรี ยนรู้ จากมหาวิท ยาลัย รามค าแหง และได้รั บ การเลื่ อนวิ ทยฐานะ
ครูชานาญการ (คศ.๒)
๑.๕.๘ นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการ (คศ.๒)
๑.๕.๙ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ (คศ.๒)
๑.๕.๑๐ นายนฤดลท์ ศรีแก้วทุม ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ (คศ.๒)
๑.๖ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ แสนบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น
๑.๗ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.๗.๑ กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปีและการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom
Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ
หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๒ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๓ กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๔ กิจกรรมแข่งขัน กีฬ าน้ องใหม่ ต้านภั ยยาเสพติด ในวันพฤหั สบดี ที่ ๑๕ มิถุ นายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร

๓
๑.๗.๕ กิ จกรรมการประกวดกิ จ กรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้ น ที่ ประเภท
สถานศึ ก ษา ระดั บ ประเทศ พร้ อ มเป็ น ต้ น แบบระดั บ เพชร ปี ที่ ๑ ในวัน จั น ทร์ ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๖ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๗ การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๑.๗.๘ กิ จ กรรม “ร้ อ ยรั ก ษ์ ภ าษาไทย ภาคภู มิ ใจครู ก ลอนสุ น ทรภู่ ” ในระหว่า งวั น ที่ ๑๙ – ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๙ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๑๐ การต้อนรับคณะกรรมการกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๑.๗.๑๑ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน เข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่ารัตนมงคล
และวัดเกสรวนาราม
๑.๗.๑๒ กิ จ กรรมน าเสนอผลงานการด าเนิ น งานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดั บ ประเทศ
ประจาปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๑.๗.๑๓ การสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียน
ขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มติที่ประชุม -รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
๓.๑.๑ งานวั ด ผลและประเมิ น ผล การแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ติ ด ๐ ร มส และ มผ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษ แต่ยังติด ๐ ร มส และ มผ
ชั้นเรียน นักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น
ปัจจุบัน
กรณีพิเศษ (คน)
ม.๒
๒๒
ม.๓
๒๑
ม.๕
๑๓
ม.๖
๘
รวม

๖๔

นักเรียน
ที่แก้หมดแล้ว (คน)
๓
๖
๐
๐

นักเรียน
ที่ยังติดอยู่ (คน)
๑๓
๑๒
๔
๗

๙

๓๖

หมายเหตุ
ลาออก (คน) ไม่มาเรียน (คน)
๑
๕
๓
๙
๑
๒
๑๗
๑๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔
๓.๑.๒ การจัดทาผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีปฏิทินการดาเนินงาน ดังนี้
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
- เปิดให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนส่วนแรก ได้แก่
(๑) คะแนนรวมก่อนกลางภาค (ช่อง ๑)
(๒) คะแนนสอบกลางภาค
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
- เปิดให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนส่วนหลัง ได้แก่
(๑) คะแนนรวมหลังกลางภาค (ช่อง ๑๐)
(๒) คะแนนสอบปลายภาค
ครูผู้สอนต้องบันทึกคะแนนต่างๆ ให้เสร็จสิ้นตามห้วงเวลาที่กาหนด เพราะระบบจะเปิดและปิด ตามวันที่
แจ้งเท่านั้น หากครูท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ หรือมีปัญ หาในการบันทึกคะแนน ให้ท่านแจ้งที่งานวัดผล
และประเมินผล
๓.๑.๓ การประชุมจากงานไอซีที
(๑) การใช้ งาน Application ต่ างๆ ของ Google โดยใช้ E-mail Account ภายใต้ โดเมน @kham.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อ e-mail ทางเว็ปไซต์โรงเรียน กรณี ลืมรหัสผ่านกรุณาแจ้งไปยังคุณครูอนุสรณ์ ปินใจยศ หรือครู ICT
ทุกท่าน
(๒) การใช้งาน E-mail Account ของ สพฐ. (Obecmail) ชื่อโครงการพัฒ นาประสิทธิภาพ
การสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)
(๔) การติ ด ตามน โยบายการขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาของ สพ ฐ.ผ่ า น การถ่ า ยทอดสด
ของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv
(๕) อพ.สธ.ร่วมกับ สวทช. เชิญ ส่งผลงาน Infographic (อินโฟกราฟิก) ในหัวข้อ “การนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา” ชิงเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
รางวัลและเกียรติบัตร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.learn.in.th
(๖) วัน ศุ กร์ที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรีย นขามแก่น นคร ต้ อ งไปรับ การ
ประเมินรอบตัดสินที่คลองไผ่ ขอขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านที่ได้ช่วยกันทางานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประเมินจริงที่โรงเรียน คุณครูมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ขอความร่วมมือกับ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินครั้งนี้
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.๑ การตรวจสอบหลักฐานข้อ มูลบุคลากรภาครัฐ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูล
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว ผ่านทาง Website http://pws.cgd.go.th/EFiling/ โดยผู้มีสิทธิสามารถ
ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันได้ สาหรับข้อมูลอื่นๆ หากผู้มีสิทธิพบว่าข้อมูล
ใดไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้ผู้มีสิทธิพิมพ์แบบ ๗๑๒๗ แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข
หรือเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของผู้มีสิทธิในการขอปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน กรมบัญ ชีกลางจึง ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมู ล
บุ ค ลากรภาครั ฐในทะเบี ย นประวัติ ของผู้ มี สิ ท ธิ เป็ น วัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเนื่ อ งจากในการ

๕
ตรวจสอบฐานข้อมูลบุ คลากรภาครัฐในระยะแรก กรมบั ญ ชีกลางพบว่าผู้มีสิท ธิมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อ น
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และ
ขอให้ประชาสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิได้รับทราบด้วย ดังนี้
๑) ผู้ มี สิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถลงทะเบี ย นเพื่ อ ตรวจสอบฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรภาครั ฐ ได้ แ ก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบานาญ
๒) การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านทางระบบ http://pws.cgd.go.th/EFiling/ สาหรับ
ผู้ที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านต้องดาเนินการลงทะเบียนในระบบด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
๓) การลงทะเบียนในระบบ ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านโดยกรอกข้อมูล เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัญ ชีธนาคารห้าหลักสุดท้ายที่รับเงินเดือนให้ครบถ้วน
และถูก ต้อง ระบบจะแจ้งรหัส ผ่านให้ท ราบ หากกรอกข้ อมูล ไม่ ตรงกับ ฐานข้อ มูลบุ คลากรภาครัฐที่ น าย
ทะเบี ยนของส่วนราชการได้เคยบัน ทึก ไว้ จะปรากฏข้อความบนหน้ าจอแสดงผลว่า “ไม่ พบข้อมู ลระบบ
ทะเบียนประวัติ กรุณาติดต่อนายทะเบียนที่สังกัด” ให้ผู้มีสิทธิติดต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลของ
ตนเอง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับบานาญ ติดต่อที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์)
๔) การเข้าสู่ระบบฯ ให้ผู้มีสิทธิกรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนและรหัสผ่านที่ได้รับ
๕) เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้ว ให้ผู้มีสิทธิดาเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบและแก้ ไ ขที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ และ e-mail ของตนเองให้ ถู ก ต้ อ ง เมื่ อ
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้เลือกหัวข้อ “บันทึกปรับปรุงที่อยู่”
- เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบทะเบียนประวัติ” เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ
ของตนเองและบุคคลในครอบครัว หากตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่า
(๑) ข้อมูลถูกต้อง ให้เลือกหัวข้อ “ถูกต้อง”
(๒) ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้เลือกหัวข้อ “แบบพิมพ์ ๗๑๒๗”
เพื่อพิมพ์แบบคาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และกรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ไปยื่นต่อนายทะเบียน
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับบานาญ ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
(๓) กรณี เลือ กหั วข้ อ “แบบพิ มพ์ ๗๑๒๗” แล้ ว จะไม่ ส ามารถเลื อ กซ้ าได้ อี ก
หากผู้มีสิทธิประสงค์จะพิมพ์แบบคาขอฯ ใหม่ ให้เลือกหัวข้อ “ถูกต้อง” ก่อน จึงจะดาเนินการได้
๖) กรณีพบข้อขัดข้องในการใช้งานระบบฯ ให้ผู้มีสิทธิติดต่อกรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๗๗๐๐๐
ต่อ ๔๖๘๔ , ๔๓๗๑ และ ๔๓๑๘
๗) หากผู้ มี สิ ท ธิ ไม่ ส ามารถที่ จ ะด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล บุ ค ลากรภาครั ฐ ผ่ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ติดต่อนายทะเบียนส่วนราชการที่ตนสังกัดเพื่อดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กาหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ในวันที่ ๔ และ ๑๘ ของทุกเดือน หากนายทะเบียนของส่วนราชการมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลของผู้มีสิทธิ (เช่น ข้าราชการบรรจุใหม่ คู่สมรส หรือบุตร) ภายหลังการประมวลผลในแต่ละรอบจะ
ส่ง ผลให้ การขึ้ นสิ ทธิ สวัส ดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการมี ผลในรอบถั ดไป ตั วอย่ าง หากนายทะเบีย นฯ
บันทึกเพิ่มข้อมูลคู่สมรสของผู้มีสิทธิ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางจะขึ้นสิทธิคู่สมรสในวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่หากบันทึกเพิ่มข้อมูลในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะขึ้นสิทธิในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

๖
๓.๒.๒ ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพั ฒนา ตามโครงการพัฒ นาครู
รูปแบบครบวงจรของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือ สพม. ๒๕ ที่ ศธ ๐๔๒๕๕/๓๑๙๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แจ้งให้
โรงเรียนทราบและให้ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนของครู และการเข้าสู่ระบบอนุมัติการอบรม
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แล้วนั้น สรุปขั้นตอนดังนี้
๑) ครูลงทะเบี ยน ครูเลื อกหลัก สู ตรที่ต้องการแล้วเขียนเหตุผลและความจาเป็น ที่ต้องไป
อบรมในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเสนอผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติ
๒) ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น เข้ า ระบบโดย admin เขต ได้ ลิ ง ค์ ระบบเข้ า ใน e-mail ของ
ผู้อานวยการโรงเรียนแล้ว (โดยได้ข้อมูลจากสารสนเทศที่ผู้อานวยการโรงเรียนได้แจ้งไว้ สามารถตรวจสอบได้
จากสมุดโทรศัพท์เล่มเล็กสีขาวที่แจกไปโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนท่านใดที่มีการเปลี่ยนแปลง e-mail
ขอให้แจ้งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล) เพื่อเช็คดูว่าครูขออนุมัติเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรใด มีความเหมาะสม
และจาเป็น เพื่อประกอบการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
๓) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจสอบคาขอที่มาจากโรงเรียน อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๔) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงิน ตรวจสอบคาขอที่ผ่านการอนุมัติจากกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ตรวจสอบเงินเหลือของแต่ละบุคคล อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๕) ครู ตรวจการอนุมั ติ จากฝ่ ายต่ างๆ ผ่านทางหน้ าจอของตนเอง เมื่ ออนุมั ติ ครบทุ กฝ่า ย
ครูปริ้นเอกสารมายืมเงินที่เขต ครูเข้ารับการพัฒนาตามกาหนดการ เมื่อผ่านการพัฒนาให้ครูกลับมารายงาน
ผลกั บ ผู้ อานวยการโรงเรี ยน โดยข้อ มูล การพั ฒ นาจะถูก บั นทึ ก เข้ าไปในประวัติ ของครูเป็น e-portfolilo
เก็บเป็น logbook เพื่อใช้ในการทาวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ และประกอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๓.๒.๓ งานเงินเดือนจ่ายตรง
ตามที่ได้ดาเนินการเบิกเงินเดือนด้วยระบบจ่ายตรงตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ขอแจ้งให้
ทราบว่า ขณะนี้ข้อมูลการเบิกจ่ายเริ่มคงที่แล้ว เหลือแต่รายการหักหนี้บุคคลที่ ๓ จึงขอทาความตกลง ดังนี้
๑) หากข้าราชการและลูกจ้างรายใด ทาการปิดบัญ ชีเงินกู้แล้ว ขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ สพม. ๒๕ ประสานทางโทรศัพท์และนาส่งสาเนาเอกสารการปิดบัญชีโดยเร็ว และหาก
แจ้งหลังวันที่ ๕ ของเดือน ให้ติดต่อขอรับเงินคืนที่สถาบันการเงินนั้นๆ
๒) สาหรับข้าราชการและลูกจ้างที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่รอรับการโอนเงิน
ขอให้แก้ปัญ หาต่างๆ ให้แ ล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อจะได้ไม่มีปัญ หาในการจ่ายเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลาง ติดตามข้อมูลสอบถามได้ที่ นางสาวภวิศภา อินธิศร ๐๘๓-๑๔๓๒๔๐๗
๓) การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการและลูกจ้าง
ในรอบเดือน จะทาการโอนเงินเข้าธนาคารในวันเดียวกันกับวันเงินเดือนออก แต่รายการจะไม่โชว์ในสลิป
เงินเดือ น (สลิป เงิน เดื อนรองรับ ข้อ มูล จ่ายตรงของกรมบัญ ชีกลาง) สามารถตรวจสอบรายละเอีย ดได้ใน
เว็ปไซต์ของสพม. ๒๕
- ติ ด ตามข้ อ มู ล สอบถามได้ ที่ นางสาวเย็ น จิ ต ทองค ามี โทร. ๐๘๕-๘๕๑๓๙๙๗
(ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน)
- ติ ด ตามข้ อ มู ล สอบถามได้ ที่ นางสาวกนกวรรณ วรรณขั น โทร. ๐๘๗-๙๔๙๓๔๖๗
(ค่ารักษาพยาบาล)

๗
๓.๒.๔ การล้างหนี้ใบยืม หลังจากดาเนินงานตามโครงการหรือไปราชการกลับมาแล้วให้ล้างหนี้
ใบยืมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
๓.๒.๕ งานพั ส ดุ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)
และมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ วิธี คือ
๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๒) วิธีคัดเลือก
๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
๓.๒.๖ ผลการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลัง งาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนขามแก่นนคร
ได้รับจัดสรร ๑,๖๖๘,๐๔๐ บาท ทาหนังสือส่งภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้อานวยการขอบคุณทีมงาน
พัสดุที่ขับเคลื่อนงานจนประสบความสาเร็จ
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๑) จะเปิดรับฝากขายในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
โดยรับขวด/กระดาษ ฝากขายเป็นรายห้อง
๒) การด าเนิ น งานโครงการ Zero Waste School มติในที่ ป ระชุม งานพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
หัวหน้าระดับชั้น คือ
(๑) กลุ่มกิจการนักเรียน ให้ฝึกวินัยนักเรียน โดย ห้าม ทุกคนนาอาหารเข้ามาในโรงเรียน
(๒) มาตรการในการจัดการขยะในโรงเรียน บนอาคารเรียน ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาและ
คุณครูทุกท่าน ดังนี้
- ห้ามนักเรียนทุกคนนาอาหารทุกชนิดขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน ยกเว้น น้าเปล่า
หากใครฝ่าฝืนมีบทลงโทษ คื อ แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบและส่งรายชื่อที่รองผู้อานวยการพิ พัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ เพื่ อ
ดาเนินการให้บาเพ็ญประโยชน์ หรือทาโทษในเชิงบวก
- ห้ามนาอาหารออกนอกโรงอาหาร (ให้รับประทานอาหารในโรงอาหารเท่านั้น)
- ให้นักเรียนทาความดีในคาบจริยธรรม โดยทาแบบฟอร์มบันทึกการทาความดี และให้
ครูที่มอบหมายงานเป็นผู้ลงชื่อรับรองและมีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้ทุกคนรับทราบพร้อมกัน
- ไม่ให้มีถังขยะในห้องเรียน
(๓) มาตรการการรณรงค์ ดังนี้
- ให้มีการพัฒนาบริเวณโรงเรียน ในห้องเรียนในคาบจริยธรรม
- มีป้ายห้ามนาอาหารออกนอกบริเวณโรงอาหาร
- มีป้ายห้ามนาอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน
- มีป้ายห้ามนาอาหารที่ซื้อจากข้างนอกเข้ามาในโรงเรียน (เพราะเป็นการเพิ่มขยะในโรงเรียน)
๓.๓.๒ งานอนามัยโรงเรียน แจ้งว่านักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ได้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ๒ คนกลุ่ม
งานอานวยการได้ดาเนินการทาหนังสือถึงเทศบาลเมืองศิลามาพ่นยากาจัดยุงเป็นจานวน ๒ ครั้ง
๓.๓.๓ งานชุมชนสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคุณครู – นักเรียน ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

๘
๓.๓.๔ ผู้อานวยการฝากเรื่องขยะ การติดป้ายห้อง ขอให้ติดถาวร และให้ครูที่ปรึกษาเวลาเข้าแถว
ให้ไปอยู่กับนักเรียนห้องที่รับผิดชอบ
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ ขอความร่วมมือคุ ณครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ร่วมทาบันทึกข้ อตกลงความร่วมมื อ (MOU)
ห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดีศรีขามแก่นนคร ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้าหลังเสร็จพิธี
หน้าเสาธง ส่วนรายละเอียดได้แจกให้กับหัวหน้าระดับชั้นเพื่อประสานกับครูที่ปรึกษา
๓.๔.๒ วั น พุ ธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิ จ กรรม Re-X-Ray ตั้ ง แต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๓.๔.๓ การอบรมอาสาสมัครเยาวชน เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖
สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.๔.๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมโฮมพี่ตุ้มน้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้อานวยการฝากเป็นห่วง มอบให้ท่านรองผู้อานวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ และคุณครูสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
แจ้งรายละเอียดการทากิจกรรม ปิดประตูหน้าและหลังห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ การจราจรภายในโรงเรียน (ดังรายละเอียด) มติในที่ประชุม รับรอง เริ่มวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๔.๒ งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนขามแก่นนคร มติในที่ประชุมจัดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
๔.๓ ผู้อานวยการฝากคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร เรื่องการลงไลน์โรงเรียนมีอะไรให้คุ ยกัน
อย่าเอาเรื่องภายในออกไปข้างนอกและอย่าเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาในโรงเรียนถ้าไม่มีประโยชน์
๔.๕ ท่านรองผู้อานวยการพิพัฒ น์พงศ์ บุญ อนันต์ รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ เสนอสร้างโดม
เอนกประสงค์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน บริการชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ มติในที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ คุณครูกรรณิการ์ ทองยศ ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน
ที่ไ ปร่วมสวดพระอภิธ รรม และฌาปนกิจศพคุ ณ พ่ อจิ รศักดิ์ ทองยศ ในวัน เสาร์ – อาทิ ตย์ ที่ ๑๓ – ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดวิจารณาราม บ้านวังตอ ตาบลบ้านค้อ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๕.๒ คุณครูสิทธา กล้าหาญ ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน
ที่ไปร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพคุณแม่ทองมา กล้าหาญ ในวันพุธที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ณ
เมรุวัดบูรพาราม บ้านท่าโพธิ์ ตาบลท่ากระเสริม อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
๕.๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ประจาปี ๒๕๖๐ งานแนะแนวขอเชิญชวนคุณครูที่ว่างจากการสอนร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนในครั้งนี้
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

๙
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ลงชื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

