รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ 2/๒๕๖4
วันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 1
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
87 คน
ผู้ไม่มาประชุม
3 คน
เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
วาระก่อนการประชุม
ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายศุภกิจ สานุสัตย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ได้สาเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นัก
บริ หารระดั บสู ง (ส.นบส.) รุ่ นที่ 13 ตามหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมของวิ ท ยาลั ย นัก บริ หาร สถาบัน พั ฒ นา
ข้าราชการพลเรือน ในระหว่างวันที่ 1 – ๒๒ ธันวาคม 2563 และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย)
2. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ตาแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเชิดชูยิ่ง สายสะพายชั้นประถมาภรณ์ ช้างเผือก (ป.ช.)
3. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ตาแหน่ง ครู ได้สาเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา หลักสูตรและการสอน
(โครงการพิเศษ)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 กรณี
ปกติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จากการประชุม กศจ. ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา
2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ 1 ตาแหน่ง คือ นางสาวกชภัส ศรีต้นวงค์
วิชาเอก เกษตรกรรม จากโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และ
มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 9 เมษายน 2564
1.2 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกาศจากกระทรวงการคลังลงในวันที่
1 เมษายน 2564 ให้ข้าราชการาครูใช้แนวทางปฏิบัติดังนี้
1) งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
2) งดการเดินทางกลับภูมิลาเนา
3) งดการรดน้าขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกรณี
4) งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด
5) เพื่อสืบสานเทศการประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- สรงน้าพระพุทธรูปที่บ้าน

๒
- เพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงออก
ด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร และปฏิบัติตามคาแนะนาของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย
- การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทาง
โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์
1.3 ผู้อานวยการฝากคุณครูในเรื่องเวรยามรักษาการณ์ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ดูแลอย่าง
เข้มงวด
1.4 ฝากให้กลุ่มวิชาการเอาใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไปฝากไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์
ในช่วงที่ยังไม่ถึงวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เผื่อมีนักเรียนบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ว่างในช่วงนั้นมา
สมัครเรียน
1.5 ฝากให้ก ลุ่ม กิ จ การนั ก เรี ย นดู แลคู่ มื อ นั ก เรี ย นให้แ ล้ ว เสร็ จ พร้ อ มแจกในวั นเปิด เรี ย นภาคเรี ย นที่
1/2564
1.6 ฝากให้งานบุคลากรจัดท าคู่ มือการปฏิบัติ งานประจาปีการศึก ษา 2564 ให้พร้ อมแจกเปิดเรีย น
ภาคเรียนที่ 1/2564
1.7 คุณครูที่มีปัญหาการเรียนและผลการเรียนของนักเรียนให้ติดต่อวิชาการ
๑.๒ ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 กิจกรรมการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโสต อาคาร 1
1.2.2 กิ จกรรมพิ ธีมอบประกาศนียบัตรและปัจ ฉิมนิเทศนักเรี ยนระดับชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องร่มมะขามและ
โดมอเนกประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร
1.2.3 การดาเนินการสอบปลายภาคประจาภาคเรียนที่ 2 / 2563 ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2
เมษายน 2564
1.2.4 การดาเนินงานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขามแก่นนคร ครบรอบ 38 ปี ในวันที่ 9
มีนาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร
1.2.5 การดาเนินงานโครงการแกนนาเฝ้าระวังป้องกันภัยยาเสพติด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร
1.2.6 การดาเนินงานแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการ ในระหว่างวันที่ 16 –
31 มีนาคม 2564
1.2.7 การตรวจสุขภาพประจาปี ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องร่ม
มะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา 14.40 น. ณ ห้องร่มมะขามโรงเรียนขามแก่นนคร
ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 มติที่ประชุม รับรอง

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
3.1.1 ปฏิทินวิชาการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3.1.3 สรุปการจบหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
จบรอบแรกวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนรายงานการจบวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จบรอบที่ 2 วันที่
14 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนรายงานการจบวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นักเรียนที่ไม่จบเรียนซ้าวันที่ 26
เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3.1.4 นายวัชรพันธ์ ศรีทานันท์ แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมี 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.96 ไม่ผ่าน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05 รวม 269 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่าน
มี 151 คน คิดเป็นร้อยละ 76.26 ไม่ผ่าน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 รวม 198 คน
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
3.2.1 งานพัสดุ
1) การสร้างหอประชุมโรงเรียน ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ส่งงานงวดที่ 1 มีปัญหาเรื่องตอก
เสาเข็ม เนื่องจากมีฐานแผ่ของอาคารเดิมที่ถูกเพลิงไหม้และรื้อถอน และได้ดาเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย อยู่
ในระหว่างการเบิกเงินงวดที่ 1 ให้กับบริษัท
2) แจ้งเงินจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดปีการศึกษา 2564
งบ 100% โรงเรียนได้รับจัดสรร 6,295,207.14 บาท คิดจากยอดนักเรียน 10 ธันวาคม 2563 จานวน
1,538 คน มีรายละเอียดดังนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน 2,832,142.86 บาท
- ค่าหนังสือเรียน 1,675,742.86 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 341,185.71
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 735,857.14 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 710,278.57 บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณจัดสรรปีงบประมาณ 2564 = 6,295,207.14 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพัน
สองร้อยเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)
3) การจัดซื้อหนังสือเรียนพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6 ตลอดปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
ได้ รั บ งบจั ด สรร 1,675,742.86 บาท ได้ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ า ย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 งานพัสดุได้ดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,675,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และร้านได้ส่งหนังสือเรียนให้กับ
งานพัสดุเป็นที่เรียบร้อย และงานพัสดุจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียนต่อไป
4) การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6 ตลอดปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
ได้รับงบจัดสรร 341,185.71 บาท แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 และร้านได้ส่ง อุปกรณ์การเรียนให้กับ
งานพัสดุเป็นที่เรียบร้อย และงานพัสดุจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการแจกอุปกรณ์การเรียนต่อไป

๔
5) การจั ด ซื้ อ ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น ระดั บชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษา 1 – 6 ตลอดปีก ารศึ ก ษา 2564
โรงเรี ย นได้ รั บ งบจั ด สรร 735,857.14 บาท ได้ ผ่ านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 งานพัสดุจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แจกเงินนักเรียนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนต่อไป
6) งานพัสดุจะประกาศให้นักเรียนมารับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ภาคเช้า)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ภาคบ่าย)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ภาคเช้า)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ภาคบ่าย)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (ตั้งแต่เวลา 08.00 –
17.00 น. บริการนักเรียนที่ติดภารกิจไม่สามารถมารับได้ในวันที่กาหนด)
3.2.2 งานการเงินและบัญชี
1) แจ้งยอดการเก็บเงินบารุงการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ที่อนุญาตให้เก็บได้ ดังตาราง และได้ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่
เรียบร้อย
หมวด
ก.จัดทาเป็น
ลักษณะพิเศษมี
คุณภาพ
ค. เพิ่มศักยภาพ
นอกเหนือ
หลักสูตร (ไม่เกิน
1,250 บาท)
ง. สอนเสริม
เพิ่มเติม
นอกเหนือ
มาตรฐานรัฐ
จ. สวัสดิการและ
สวัสดิภาพ
นักเรียน

รายการ
1. คู่มือนักเรียน
2. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน (Smart Card)

ม.1
100
100

ม.2
-

ม.3
-

ม.4
100
100

ม.5
-

ม.6
-

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ

900

900

900

900

900

900

1. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ
2. ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ
3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ

700
300
400

700
300
400

700
300
400

700
300
400

700
300
400

700
300
400

1. ค่าประกันชีวิต/อุบัติเหตุนักเรียน
2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

200
700

200
700

200
700

200
700

200
700

200
700

รวม
3,400 3,200 3,200 3,400
ที่ประชุม รับทราบ
2) งานการเงินและบัญชีเผยแพร่ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (ดังเอกสารแนบ)

3,200 3,200

๕
3.2.3 งานแผนงานและโครงการ
แผนปฏิ บั ติ ก ารโรงเรี ย นขามแก่ น นคร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 ได้ ผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 และอยู่ในระหว่างการปรับแก้เข้ารูปเล่ม
3.2.4 งานบุคลากร แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สแกนนิ้ววันสุดท้ายของภาคเรียนที่
2/2563 วันที่ 9 เมษายน 2564 สแกนนิ้ว มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในระหว่างวันที่
11 – 14 พฤษภาคม 2564 และเปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
3.3.1 กลุ่มอานวยการแจ้งในช่วงปิด ภาคเรียนที่ 2/2563 นักการภารโรงจะดาเนินการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
3.3.2 ขอความร่วมมือคุณครูให้นาโต๊ะเรียนจากห้องพักครูแต่ละท่านคืน งานอาคารสถานที่ เนื่องจาก
โต๊ะไม่เพียงพอสาหรับจัดห้องสอบ
3.3.3 วันที่ 9 จัดสรงน้าพระ และรดน้าขอพร ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านร่วมรดน้าขอพรผู้ใหญ่
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
3.4.1 การจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์
3.4.2 การออกตรวจ (Roving Team) ดาเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินกาหนด
3.4.3 เตรียมคัดกรองทุนในระบบ cct ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน
ขอให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อขอรับทุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
การจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อดาเนินการกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนมีโครงการจัดหารายได้เพื่อมาใช้ใน
การดาเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนคือ การจัดกอล์ฟการกุศล และผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2565
ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุม เห็นด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 ครอบครัวเจริญสุข ขอบคุณฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน ที่ให้
ก าลั ง ใจกั บ ครอบครั ว เจริ ญสุ ข ที่ สู ญเสี ยคุ ณครู สมจิ ตร เจริ ญสุ ข ในระหว่ างวั นที่ 24 – 27 มี นาคม 2564
ณ วัดป่าแสงอรุณ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5.1 ครอบครัวพลบารุง ขอบคุณฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกท่าน ที่ให้
กาลังใจกับครอบครัว พลบารุง ที่สูญเสียคุณครูอดิเทพ พลบารุง ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564
ณ วัดโมกขวนาราม อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5.3 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกัญญา ช่างผัส ที่สูญเสียคุณพ่อ
5.4 วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 ครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานทีจ่ ังหวัดตราด
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

๖
ลงชื่อ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร)
ลงชื่อ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)

ลงชื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)

