๑
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
………………………………………
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม ๑๑๔ คน
ผู้ไม่มาประชุม - คน
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระก่อนการประชุม
ค าสั่ ง กระทรวงมหาดไทย โอนข้ า ราชการสั ง กั ด กรมต่ า งๆ มารั บ ราชการทางสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด คือ นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัด
ขอนแก่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินระดับเพชร กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ รั บ รองรายงานการประชุ มครู และบุ คลากรทางการศึ กษาโรงเรี ยนขามแก่ นนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มมะขาม อาคาร ๕
โรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มวิชาการ
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 ตามประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร
เรื่อง การเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ ๓) ทั้งนี้ในช่วง
ปิดสถานศึกษาให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและบันทึกการจัดการเรียนการสอนใน
google from ที่กาหนดเพื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปและรายงานฝ่ายบริหารต่อไป
๒. ตารางปฏิทินการมาเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(จะแจ้งให้ทราบต่อไปเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๓. กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง On-Site ให้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและงดกิจกรรม
กลางแจ้ง เช่น วิชาพละศึกษา เว้นแต่รายวิชาที่มีความจาเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เช่น
Lab ต่าง ๆ

๒
4. งานวัดผลและประเมินผล
ให้ ครู ที่ปรึ กษาและครู ประจาวิช าติดตามการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
5. การเตรียมความพร้อมและสมัครใจขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๒
งานประกันคุณภาพ ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมิน และจัดทาแนวทาง เตรียมสรุปเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว
๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
๓.๒.1 งานพัสดุ
1. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียวเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรี ย น อาคารประกอบ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น ให้ กั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน
500,000 บาท โรงเรียนดาเนินการปูกระเบื้องอาคาร 4 จานวน 5 ห้อง (ห้อง 412, 431, 432, 433
และ 434) และอาคาร 2 จานวน 7 ห้อง (ห้อง 226, 232, 233, 234, 235, 236 และ 237) รวมปู
กระเบื้องทั้งหมด 12 ห้อง คงเหลือ อาคาร 2 จานวน 4 ห้อง และ อาคาร 3 จานวน 15 ห้อง รวมทั้งหมด
คงเหลือห้องเรียนที่ยังไม่ได้ปูกระเบื้อง 19 ห้อง
๒. การก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) งาน
พัสดุรอส่งงวดที่ 5 ทั้งหมดมี 6 งวด และหมดสัญญาวันที่ 8 มกราคม 2565
๓.๒.2 งานการเงินและบัญชี
๑. โรงเรียนได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1.1 เงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน จานวน 115 คน คนละ 1,500 บาท
จ่ายได้ 112 คน อีก 3 คน จ่ายไม่ได้เนื่องจากย้ายไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ โรงเรียนได้นาเงินส่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อย
1.2 เงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรีย นยากจนพิเศษ จานวน 3 คน คนละ 1,500 บาท
ส่ ว นนั ก เรี ย นที่ยั งไม่มารั บ เงิน ดั งกล่ า ว จะส่ งรายชื่อให้ ครูที่ป รึกษาแจ้งให้ นักเรี ยนมารับภายในวั นที่ 30
ธันวาคม 2564
2. โรงเรียนได้คืนเงินค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ คนละ 300 บาท ให้กับ
ผู้ปกครองที่จ่ายเงินบารุงการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ส่วนนักเรียนที่ยังไม่มารับเงินดังกล่าว จะส่งรายชื่อให้ครู
ที่ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนมารับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
3.๒.๓ งานสารสนเทศ
2564 มีทั้งหมด 1,519 คน

แจ้งจานวนนักเรียนที่ยืนยันตัวตนข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน

๓.๒.4 งานบุคลากร
1. ขอบคุณคุณครูที่ให้ร่วมมือในการส่งชื่อเรื่องประเด็นท้าทาย ในข้อตกลงการพัฒนางาน
(PA) ครบทุกคน และขอความร่วมมือคุณครูที่ยังไม่ส่งรูปเล่ม ขอให้ดาเนินการส่ง เพื่อจะได้รวบรวมเสนอ
ผู้บริหารลงนามต่อไป

๓
2. สาหรับข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ขอบข่ายของงานบุคลากรในการส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีดังนี้
2.1 จัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน
2.2 จัดทาแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติข้อตกลงในการพัฒนางาน
ปีงบประมาณ 2565
2.3 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่สายผู้สอน
2.4 ประกาศการกาหนดชั่วโมงการสอน และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู
2.5 ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
2.6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
2.7 คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่ นกรองการจัดทาข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2.8 ค าสั่ งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่ นกรองผลการพั ฒนางานตามข้ อตกลง
(Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
จะทาเป็นปีงบประมาณ รายการที่ ๒.1 – 2.4 ดาเนินการเรียบร้อย ส่วนข้อที่ 2.5 - 2.8 อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ ถ้าเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
๓.๓ กลุ่มอานวยการ
๓.๓.๑ การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน เกี่ยวข้อง ๓ ฝ่ายงาน คือ งานอาคารสถานที่ งาน
อนามัย และงานโภชนาการ โดยเตรียมการตรวจ ATK คณะครูทุกคนและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในวันจันทร์ที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓.๔ กลุ่มกิจการนักเรียน
๓.๔.๑ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ด้านหน้าประตูโรงเรียน และการคัดกรองนักเรียน
ตามมาตรการ
๓.๔.๒ การประเมินระดับเพชร กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่
๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓.๔.๓ การปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการ/เวรกลางวัน - กลางคืน
๓.๔.๔ เส้นทางการเดินรถในโรงเรียน

๔

มติที่ประชุม

:

รับทราบ

๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ การจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สร้างโรงอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้า
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสุกัญญา ช่างผัส)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร)
ตาแหน่ง ครู
ลงชือ่
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

