รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕
โรงเรียนขามแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
……………………………………………….
ประธานที่ประชุม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้มาประชุม
๑๖๘ คน
ผู้ไม่มาประชุม
๖ คน
๑. นายสิทธา
กล้าหาญ
๒. นางสาวพัชรวีร์
นามพิกุล
๓. นางวิคุณ
ตันติสุโชติ
๔. นายสมบูรณ์
ระวิวรรณ
๕. นายลิขิตพันธุ์
อมรสิรินันท์
๖. นางสาววิมลสิริ
เครือคา
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
๑. แสดงความยินดีกับนางกรุงศรี เหมพลชม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเข็มและโล่เชิดชู
เกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
๒. แสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (คศ.๓) มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อานวยการกฤตกร เศรษฐโสภณ ที่ย้ายมาปฏิบัตหิ น้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และกล่าวแนะนาตัว
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
๑.๑ การดาเนินการจัดสอบ O-NET ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ได้กาหนดปฏิทินการจัดสอบ O-NET ประจาปี ๒๕๕๙ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้
๑.๑.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สอบวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สอบวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
และได้กาหนดปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อเข้าสอบ O-NET ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบการสอบ O-NET ทางเว็บไซด์ www.niets.or.th ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยัง ไม่มีรายชื่อจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ ได้ทางเว็บไซต์
panupong.esdc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะอัพเดทรายวัน
๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดเวลาประเมิน ผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ในระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ซึ่งกาหนดมอบใน

๒
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ ง
ดาเนินการส่งใบสมัครและแบบสรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว (สถานศึกษาสีขาว ๑/๑) ถึง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สามารถดาวโหลดคู่มือ
การดาเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ที่ www.skp.moe.go.
๑.๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ยื่นคาร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๓.๑ แบบคาร้องขอย้าย
๑.๓.๒ สาเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน
๑.๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส และเอกสารประกอบอื่น ๆ
๑.๓.๔ เอกสารผลการปฏิบั ติ ง านที่แ สดงถึ ง ความเป็น ผู้ น า ความรู้ ความสามารถในการพั ฒ นา
สถานศึกษาตามองค์ประกอบการย้าย ๑๐ ชุด โรงเรียนส่งคาร้องขอย้ายถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมแนบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต้นทาง
๑.๔ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
๑.๔.๑ โรงเรียนขามแก่นนคร รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัล
สถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต”
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พระราชทาน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
๑.๔.๒ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล อย่างละ ๑๐ ลูก
เป็นเงินมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จาก บริษัท ห้างหุ้นส่วน จากัด พี.เอส.วาย.ปิโตรเลียม ในโครงการ แยก แลก ยิ้ม โดย
คุณประเสริฐ เขมะประสิทธิ์ มอบเงินสนับสนุนจากโครงการแยก แลก ยิ้ม มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้
โรงเรียนขามแก่นนคร ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีบริหาร บริษัท ห้างหุ้นส่วน จากัด พี.เอส.วาย.
ปิโตรเลียม ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๕ ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากร ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
๑.๕.๑ นางกรุงศรี เหมพลชม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
๑.๕.๒ นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เลื่อน
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (คศ.๓) มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑.๕.๓ นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ครูที่ปรึกษาชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ – ๓ การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๕.๔ นางอุ บ ลวั ณ ณา รอนยุ ท ธ นางทิ พ ย์ ว รรณ แก้ ว ดวงและครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศทุกคน เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม Impromptu Speech กิจกรรม Story Telling ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและเหรียญเงิน และกิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ใน
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๖ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

๓
๑.๖.๑ เด็กหญิงนิรชา มาลาศรี นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๓/๓ ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมื อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙
จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๖.๒ นายกิตติภูมิ รัตนประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ ได้รับรางวัลความประพฤติดี
ประจาปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดโดยพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
พระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
๑.๖.๓ เด็กชายฉัตรชัย สาสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขัน
กิจ กรรม Impromptu Speech ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จั ด โดยส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๖.๔ เด็กหญิงศลิษา พลทองมาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน
กิจกรรม Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษ
(ERIC) ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๖.๕ นางสาวเอื้ออังกูร ก่าบุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย จั ดโดยสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑.๗ ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.๗.๑ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการจาก
สานักโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดาเนินงานกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร เพื่อรับรางวัลพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ ๑
ระดับประเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อานวยการฝากให้ครูพูนศรี นิยมศาสตร์ รายงาน
ข้อเด่น และข้อด้อย
๑.๗.๒ ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมสาเร็จไปด้วยดี
๑.๗.๓ ขอบคุณกิจกรรมการประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน จัดโดยกองทัพไทยและบริษัทปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จาก ๒๐ โรงเรียน ได้ที่ ๖
๑.๗.๔ ขอบคุณคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี และการประชุม
ผู้ปกครองในชั้นเรียน ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑.๗.๕ ขอบคุณ คุณครูและกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร ที่สร้างชื่อเสียงในการเข้าร่วม
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท วิสามัญ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ
สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
๑.๗.๖ ขอบคุณคณะกรรมการการดาเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙
ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร

๔
๑.๗.๗ ขอบคุณคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
อาคาร ๕
๑.๗.๘ ขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้ง ที่ ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อาคาร ๕
๑.๗.๙ ขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา และคณะกรรมการดาเนินงานพิธี
มอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๑๐ ขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๗.๑๑ ขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่ารัตนมงคล (นักเรี ยนระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๕) และวัด เกษรวนาราม
(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
๑.๗.๑๒ ขอบคุ ณคณะกรรมการดาเนิ นงานการสอบระหว่างภาค ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ใน
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑.๗.๑๓ ขอบคุณคณะครูและกลุ่มกิจการนักเรียนในการต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนพุทไธสงค์
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานสภานักเรียนและงานอื่นๆ ในโรงเรียนขามแก่นนคร
ได้รับความชื่นชมจากโรงเรียนพุทไธสงค์เป็นอย่างดียิ่ง
๑.๗.๑๔ ขอบคุณคณะกรรมการการดาเนินงานเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๑๕ ขอบคุณผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรมทหารม้าที่ ๖
๑.๗.๑๖ ขอบคุณทีมงานธนาคารโรงเรียน ในการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ที่มาดูงานธนาคารโรงเรียน ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร
๑.๗.๑๗ ขอบคุณผู้ บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมรณรงค์กิจกรรมรวมพลคนขอนแก่นร่วมออกเสียง
ประชามติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
๑.๗.๑๘ ขอบคุ ณคณะทางานโครงการขับ ขี่ป ลอดภั ย มีวิ นัย ถู กกฎจราจร ในวัน พฤหั ส บดี ที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ ได้ลง
Website โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
มติในที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓.๑ เรื่องจากผู้อานวยการ
๓.๑ นโยบายระบบดูแลนักเรียน ดังเอกสารแนบ
๓.๒ DLIT ดังเอกสารแนบ
๓.๓ ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย ดังเอกสารแนบ

๕
๓.๔ จานวนโรงเรียนที่มีนกั เรียนไม่เกิน ๒๐ คน ดังเอกสารแนบ
๓.๕ จานวนโรงเรียนที่มีครูขาด ครูเกิน ดังเอกสารแนบ
๓.๖ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดังเอกสารแนบ
๓.๗ กิจกรรมสะเต็มศึกษา ดังเอกสารแนบ
๓.๘ ปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังเอกสารแนบ
๓.๙ การประชุมเครือข่าย ๓ องค์กร ดังเอกสารแนบ
๓.๑๐ ความสะอาดของห้องเรียน ห้องพักครู
ผู้อานวยการ ฝากให้ครู กากับ นักเรียนในเรื่องของการเก็บโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นระบบ
๓.๑๑ การเตรียมความพร้อมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้อานวยการ มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแม่งาน โดยให้รองผู้อานวยการ
นพดล สิงหศรี เป็นที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนจะส่งประกวด
๓.๑๒ มาตรการการประหยัดไฟ และน้า
ผู้อานวยการ ฝากคุณครูทุกท่าน ช่วยกันประหยัดไฟ และน้า และกากับ ช่วยเตือนนักเรียน
ให้ช่วยกันประหยัด
๓.๑๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการและเลขานุการ
โรงเรียนขามแก่นนคร มี การแต่ง ตั้ง ผู้ช่วยผู้ อานวยการ คือ ๑) นายอานาจ พันธุ์ดิษ ฐ์
ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการฝ่ า ยแผนงานและงบประมาณ และฝ่ ายบุ คลากร ๒) นางวิ ไ ลลั กษณ์ ชู สกุ ล ผู้ ช่ วย
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ๓) นายประยงค์ สิงหาด ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ๔) นายสมเพชร
ป้อมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ ๕) นายวิเชียร กระพี้แดง ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอาคาร
สถานที่ ๖) นายวัชระ แก้วมีศรี เลขานุการผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร บทบาทหน้าที่แล้วแต่ภาระงานที่
ผู้อานวยการมอบหมาย
๓.๑๔ การแต่งตั้งผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
มอบให้รองผู้อานวยการแต่งตั้งผู้ช่วยรองผู้อานวยการ เพื่อออกคาสั่งต่อไป
๓.๑๕ กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนขามแก่นนคร จัดกิจกรรมวันแม่วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร การแต่งกายใส่ชุดสีฟ้า ขอความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
๓.๑๖ การระดมทุนสร้างลานดอกแก้ว
โรงเรียนขามแก่นนคร จัดกิจกรรมระดมทุนสร้างลานดอกแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานดอกแก้ว ขอให้คุณครูปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง และมอบให้ครูที่ปรึกษานา
นักเรียนในห้องที่รับผิดชอบลงมาลานดอกแก้วเพื่อมอบเงินระดมทุนกับการเงินตามคาสั่ง
๓.๑๗ กิจกรรมเรารักขอนแก่น วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องมงกุฎเพชร
โรงแรมโฆษะ มอบให้รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ นางนภธร อัครธรสกุล และ
นายวัชระ แก้วมีศรี ไปร่วมงานกับผู้อานวยการ
๓.๒ เรื่องจากกลุ่มวิชาการ (นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี)
๓.๒.๑ การดูแลนักเรียนหลังการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ โดยใช้กระบวนการซ่อมเสริม
๓.๒.๒ การหมุนเวียนฝึกงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานที่
หลากหลาย เริ่มใช้สัปดาห์หน้า และฝากให้ครูพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาในเรื่องการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน
อย่าปล่อยให้นักศึกษาตัดสินผลการเรียนโดยลาพัง

๖
๓.๒.๓ ปฏิทินงาน/กิจกรรมของกลุ่มวิชาการ ดังเอกสารแนบ
๓.๓ เรื่องจากกลุ่มแผนงานและงบประมาณ (นายนพดล สิงหศรี)
๓.๓.๑ เรื่องจาก นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๑) การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ พอสรุปโดยย่อได้ดังนี้
นโยบายทั่วไปที่สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ
- โครงการพระราชดาริ (ที่สถานศึกษารับผิดชอบโดยตรง)
- การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (การรายงานส่วนมากเป็นกระบวนการ ยังไม่เกิดผลสะท้อนที่แท้จริง)
- การประดับธงชาติและธงสาคัญ (หากชารุดหรือสีซีด ฉีกขาด รีบเปลี่ยนทันที)
- ความสะอาดอาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม (ความปลอดภัยในสถานศึกษา/บรรยากาศร่มรื่น)
จุดเน้นของหน่วยงาน/สถานศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้
๒. การแก้ปัญหาออกกลางคัน (ส่วนมากเป็นวิทยาลัยเทคนิค อาชีวะ/รับนักเรียนที่ไม่จบเข้าเรียนก่อน)
๓. การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
๔. การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๕. การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขต่อการเรียนรู้
๖. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (จานวนร้อยละเท่าไรของนักเรียนที่สนทนาภาษาอังกฤษได้)
๗. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน
๘. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๙. การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวะ/วิทยาลัยการอาชีพ)
๑๐ การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ (ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุดและนาไปปฏิบัติ)
กากับดูแลติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ ศธจ.
ประเมินผลงานตัวชี้วัด (KPIs) ของศึกษาธิการจัง หวัด / ผู้อานวยการ กศน.จัง หวัด/กรอ.อศ.จัง หวัด
ผู้อานวยการเขตพื้นที่/ผู้อานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้อานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา/ผู้อานวยการ กศน. อาเภอ
ตัวชี้วัดการดาเนินงานด้านการศึกษาในพืน้ ที่
๑. การบรรจุครู/ปัญหาครูขาด/ครูไม่ครบชั้น/ครูไม่ตรงสาขา/การเกลี่ยครู
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)
๓. การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
๔. เด็กออกกลางคัน/เด็กตกหล่น
๕. การดาเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๖. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (จัดสรรอัตราครูครบชั้นเรียน)
๗. ปัญหาการทุจริต (สพฐ. มีคดีฟ้องร้องคือ ๑. การโยกย้าย ๒. การสอบครูผู้ช่วย ๓. จัดซื้อจัดจ้าง)
๘. การจ้างลูกจ้าง TOR
๙. ทวิภาคี ทวิศึกษา
๑๐. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
๑๑. STEM
๑๒. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๑๓. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

๗
๑๔. โครงการประชารัฐ
๑๕. การจัดทาฐานข้อมูลของแต่ละจังหวัด
๒) ส่วนการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียนขามแก่นนครของ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(๑) ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน
๒ ห้อง และได้กล่าวชื่นชมที่เอาใจใส่และมีสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
(๒) ได้กาชับในเรื่องความปลอดภัยเมื่อรับทราบปัญหาอาคารเรียนมีการทรุดตัว และท่านได้
ประสานเบื้องต้นไปยังกองแผนงาน ฝากให้ทางโรงเรียนดาเนินการเพื่อขอปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
๓.๓.๒ งานแผนงานและโครงการ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ให้ตรวจสอบการใช้จ่ายจริง และการจัดซื้อตามโครงการที่
กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง ควรนาเสนอผ่านงานแผนฯ และนาเสนอขออนุมัติจากผู้อานวยการ เป็นกรณีไป
๓.๓.๓ งานการเงิน
๑) การจัดเก็บเงินบารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนขามแก่นนคร ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้
ที่

ระดับชั้น

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

จานวน
นักเรียน
๓๒๒
๒๙๗
๓๒๖
๒๘๖
๒๖๖
๒๘๐
๑,๗๗๗

จานวนที่
ชาระ
๓๒๑
๑๗๑
๑๖๑
๒๗๗
๑๒๓
๑๐๑
๑,๑๕๔

ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

ห้องที่ค้างชาระ

๙๙.๖๙
๕๗.๕๘
๔๙.๓๙
๙๖.๘๕
๔๖.๒๔
๓๖.๐๗
๖๔.๙๔

๑
๑๒๖
๑๖๕
๙
๑๔๓
๑๗๙
๖๒๓

๐.๓๑
๔๒.๔๒
๕๐.๖๑
๓.๑๕
๕๓.๗๖
๖๓.๙๓
๓๕.๐๖

ซ้าชั้น ม.๑/๖
ม. ๒/๑ - ๒/๑๐
ม. ๓/๑ - ๓/๑๐
ม. ๔/๒ - ๔/๘
ม. ๕/๑ - ๕/๙
ม. ๖/๑ - ๖/๙

๒) การจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (๓๐%) รวมจานวนทั้งสิ้น ๒,๓๒๙,๒๖๑ บาท
๓) การจัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ จานวน ๔๔๘,๕๐๐ บาท
๔) ค่าสาธารณูปโภคประจาเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙
*ค่าน้าประปา เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑,๗๓๒,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๔๐,๕๘๘.๙๕ บาท
*ค่าน้าประปา เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ จานวน ๑,๘๕๒,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๔๓,๓๘๘.๐๗ บาท
รวม จานวน ๓,๕๘๔,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๘๓,๙๗๗.๐๒ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
*ค่าไฟฟ้า อาคาร๑ อาคาร ๒ อาคาร ๕ บ้านพักครู สานักงานภารโรง
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๙,๗๓๖.๖๐ บาท
*ค่าไฟฟ้า หอประชุม อาคาร ๓ อาคาร ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๑,๓๕๐.๔๓ บาท
*ค่าไฟฟ้า อาคาร๑ อาคาร ๒ อาคาร ๕ บ้านพักครู สานักงานภารโรง
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๕,๔๐๔.๔๔ บาท
*ค่าไฟฟ้า หอประชุม อาคาร ๓ อาคาร ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๐,๖๖๙.๐๐ บาท
รวม พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๗,๑๖๐.๔๗ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๘
๕) ชาระค่าบริการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด CAT หมายเลข ODC๐๙๑๑๑๐ เลขที่ ๖๗๒๑๙๔๗
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๕๙ เดือนละ ๑๙,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๗,๗๘๐ บาท
๖) เรื่องการยืมเงินทดรองจ่าย/การล้างใบยืม ขอความกรุณาทุกท่านที่ดาเนินการได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑ และ ๖๒ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๗) ผู้อานวยการฝาก ถ้าค่าน้า - ค่าไฟ เพิ่มขึ้นโรงเรียนจะมีวิธีการทาอย่างไร นาเสนอในที่ประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในวันประชุมทั้งโรงเรียน
๘) ทุกวันพฤหัสบดีภาคเช้า การเงินขอรถตู้โรงเรียนจานวน ๑ คัน เพื่อไปธนาคารเบิกเงิน ทุกสัปดาห์
๓.๓.๔ งานพัสดุ
๑) การสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสานักงาน หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ฝากเจ้าหน้าที่งานพัสดุ หรือ
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้สารวจตามแบบฟอร์มงานพัสดุ เพื่อที่จะดาเนินการจาหน่าย
ภายใน ๓๐ กันยายน ของทุกปี เพื่อรายงาน สพม.๒๕ และสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
๒) การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่งานพัสดุที่โรงเรียนนครขอนแก่น เมื่อ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีข้อสรุปคือ
๒.๑ การจ้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*กรณีที่มีการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ที่ชารุด โดยให้นักการภารโรงดาเนินการซ่อม/จัดทา ถือเป็น
การหาพัสดุโดยการจัดทาเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าแรง
*การจ้างเหมาบริการ เช่น การถ่ายเอกสาร/จ้างยามรักษาการณ์/จ้างแม่บ้าน ฯลฯ
*การจ้างก่อสร้าง
- ต้องมีการกาหนดราคากลาง
- แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
หน้าที่:-สืบราคาค่าวัสดุในท้องถิ่น และมีหน้าที่ถอดแบบก่อสร้าง (BOQ)
๒.๒ การซื้อทุกชนิดที่มีการติดตั้ง เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี ห้ามระบุยี่ห้อ รุ่น ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ได้อ ย่างเดี ยว เว้น แต่เป็น พัสดุดีโ ดยลักษณะของการใช้ง านหรือ มีข้อจากัดทางเทคนิค ที่
จาเป็นต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่โรงเรียนมีอยู่ ถ้ามีเหตุจาเป็นต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ให้ใช้วิธีการ
พิเศษ เท่านั้น
๒.๓ เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับงานพัสดุ ผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจเทียบเท่ากับเลขาธิการ
กพฐ. ตามคาสั่งมอบอานาจ สพฐ. คาสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีอานาจในการตรวจสอบ
พัสดุและอนุมัติจาหน่ายพัสดุสถานศึกษา ดาเนินการได้ตลอดปี และอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ตามวิธีปกติ และวิธีพิเศษ
๒.๔ การยืมเงินทดรองไปซื้อพัสดุ ไม่ควรจะจัดซื้อประเภทกระดาษต่างๆ และวัสดุสานักงาน
และไม่ควรไปซื้อในแม็คโครฯ (ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e –market)
๓.๓.๕ งานควบคุมภายใน
แนวทางการดาเนินงานระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
โรงเร ียนขามแก่ น นคร จะด าเนิ น การกำกั บต ิดตามประเมินผลการควบคุม ภายในให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนเรียนรู้ และงานควบคุมคุมภายในโรงเรียน ต้องดาเนินการ ดังนี้

๙
๑. แต่งตั้งคณะทางาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. นาแบบ ปย.๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๘) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าไดดาเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดาเนินงานลงในแบบติดตาม ปย.๒
๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(๕ องค์ประกอบ)ในระดับส่วนงานย่อยแล้วสรุปลงในแบบ ปย.๑
๔. นากิจกรรม/งานในระดับส่วนงานย่อยมาวิเคราะห์ หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
๕. เมื่อดาเนินการตามข้อ ๒ – ๔ เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ตามข้อ ๒
และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และ ๔ มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงจากนั้น
กาหนดผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จแล้วสรุปลงในแบบ ปย.๒
๖. จัดส่งแบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒ ให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจ (งานควบคุมภายในโรงเรียนขามแก่นนคร)
๑. แต่งตั้งคณะทางาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. นาแบบ ปอ.๓ (ปงบประมาณ ๒๕๕๘) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าไดดาเนินการตามแผนการ
ปรับปรุง หรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดาเนินการลงในแบบติดตาม ปอ.๓
๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ)ในระดับส่วนงานย่อยแล้วสรุปลงในแบบ ปอ.๒
๔. เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแลว ให้นากิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ตามข้อ ๒
และ กิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปย.๒ ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้คณะทางาน/
กรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับโรงเรียน แล้วสรุปลงในแบบ ปอ.๓
๕. นากิจกรรม/งานในแบบ ปอ.๓ มาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปอ.๑
๖. ส่งร่างรายงานแบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ แบบ ปอ.๓ และแบบติดตาม ปอ.๓ ให้คณะกรรมการสอบทาน
รายงานดังกล่าวแลว หัวหน้างานควบคุมสรุปผลการสอบทานแล้ว นาแบบรายงานเสนอ ผู้อานวยการโรงเรียน ลงนาม
๗. โรงเรียนจัดส่งแบบ ปอ.๑ ไปยังหน่วยงานต่างๆ
(๑) ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น (สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
(๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้ประสานงาน สพม.๒๕ นางณัฐยา สีหะวงษ์ โทร ๐๘๑-๗๐๘-๔๑๙๘
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจากระทรวงศึกษาธิการ (ที่อยู่สานัก
ปลัดกระทรวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓.๓.๖ งานสารสนเทศ
ในระบบ DMC ปริมาณนักเรียนมีจานวนนักเรียนชาย ๘๗๗ คน นักเรียนหญิง ๑,๐๐๘ คน
รวม ๑,๘๘๕ คน แต่การคานวณยอดเงินอุดหนุน จะมีเพียง ๑,๘๘๕ คน เนื่องจาก นายยงยุทธ์ สุนทร ม.๔/๖
เลขประจาตัว ๒๓๖๑๘ อายุเกินเกณฑ์ (เกิด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕) ซึ่งรัฐไม่จัดเงินอุดหนุนให้ผู้ที่อายุเกิน
เกณฑ์ทุกรายการ
๓.๓.๗ งานสารบรรณ
๑) หนังสือราชการภายนอก หรือบันทึกข้อความภายในโรงเรียนขามแก่นนคร ขอความกรุณา
ส่งผ่านงานสารบรรณโรงเรียนเพื่อลงเลขรับก่อน จึงนาเสนอต่อผู้อานวยการ เพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ
ต่อไป
๒) หนังสือราชการที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น มอบให้คุณครูสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
เป็นผู้กรองหนังสือผ่านมายังผู้อานวยการ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน และแจ้งไปยังรองผู้อานวยการทัง้

๑๐
๕ กลุ่มงาน แจ้งให้เลขานุการมารับหนังสือที่เสนองานทุกวัน
๓.๔ เรื่องจากกลุ่มบุคลากร (นายนพดล สิงหศรี)
๓.๔.๑. แผนอัตรากาลังครูของโรงเรียนขามแก่นนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือ สพม.๒๕
ที่ ๐๔๒๕๕/๒๙๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปริมาณโรงเรียนขามแก่นนคร นักเรียนรวม ๑,๘๘๕ จานวน
ผู้บริหาร ๕ คน จานวนครู ๑๒๙ คน รวม ๑๓๔ คน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จานวนบริหาร ๕ คน จานวนครู ๙๘ คน
รวม ๑๐๓ คน เกิน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐ ข้าราชการเกษียณ ๒๕๕๙ จานวน ๑๒ คน มาช่วยราชการ ๓ คน
ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอน) ๑๑ คน จานวนเกินสุทธิ ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๔
๓.๔.๒ ผู้อานวยการฝาก คุณครูและบุคลากรโรงเรียน ที่มาโรงเรียนสายขอให้ปรับตั วเองให้มา
โรงเรียนเช้ากว่าเดิม
๓.๕ เรื่องจากกลุ่มอานวยการ (นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์)
๓.๕.๑ การบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จานวนผู้บริจาคทั้งหมด
๑๗๕ คน ไม่ผ่าน ๓๗ คน ได้เลือด ๗๒,๗๕๐ ซีซี.
๓.๕.๒ ขอบคุณผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่ร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด ๑๕ คน ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ กรมทหารม้าที่ ๖
๓.๖ เรื่องจากกลุ่มกิจการนักเรียน (นายกฤตกร เศรษฐโสภณ)
๓.๖.๑ ขอบคุ ณการอบรมคุ ณธรรม จริ ยธรรม ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ ๑ ในวั นศุ กร์ ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยการนาของนายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
๓.๖.๒ การรับแฟ้มเพื่อเก็บรวบรวมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้หัวหน้าระดับชั้นติดต่อ
ขอรับที่กลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อดาเนินการแจกให้กับครูที่ปรึกษา
๓.๖.๓ กิจกรรม RE-X-RAY ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ สารวจพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและได้
ดาเนินการเชิญผู้ปกครองร่วมรับทราบ มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการนาส่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จานวน
๕ ราย ส่วนรายอื่น ๆ อยู่ในความดูแลของครูรับผิดชอบ ห้องเสมารักษ์ดาเนินการต่อไป
๓.๖.๔ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เรื่องเวร
รักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ทุกระดับชั้น เวรกลางวันครูสุภาพสตรี และเวรกลางคืนครูสุภาพบุรุษ
เข้มแข็งเป็นอย่างดี
๓.๖.๕ ประตูเล็กหลังวัดป่ารัตนมงคล ได้ดาเนินการติดตั้งเรียบร้อย โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากนายนพดล สิงหศรี รองผู้อานวยการ และได้มอบกุญแจให้กับเจ้าอาวาสวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓.๖.๖ ผู้อานวยการฝากให้กลุ่มกิจการนักเรียนรายงานการเยี่ยมบ้าน กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE และกิจกรรมลูกเสือที่ไปแข่งขันระดับประเทศ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
งานสมาคมครูและเครือข่ายผู้ปกครอง มอบให้คุณครูวิไลลักษณ์ ชูสกุล และคุณครูวิคุณ ตันติสุโชติ โดย
มอบให้คุณครูอานาจ พันธุ์ดิษฐ์ จัดทาร่างข้อบังคับของสมาคม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ
๕.๑ ขอบคุณคุณครูกรุงศรี เหมพลชม และคุณครูกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ สนับสนุนอาหารว่างใน
การประชุมวันนี้

๑๑
๕.๒ ผู้อานวยการฝากคุณครูที่รับผิดชอบโครงการและยืมเงินจากการเงิน ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการจะต้องเขียนรายละเอียดให้หมด เช่น
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๕.๓ การจัดงานเลี้ยงข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมี
มติเป็นวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร และครูผู้เกษียณพบ
นักเรียนหน้าเสาธง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์)
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนพดล สิงหศรี)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

