
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 

……………………………………… 

ประธานที่ประชุม  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ผู้มาประชุม  ๑๑๘ คน 
ผู้ไม่มาประชุม         ๔ คน   

เปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

วาระก่อนการประชุม 
 ๑. แสดงความยินดีกับนายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)   
 ๒. แสดงความยินดีกับนางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย (ท.ช.)   
 ๓. แสดงความยินดีกับนางมยุรา  แพงศรี  ครู โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์      
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)   
 ๔. แสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันต่ ากว่า
สายสะพาย (ต.ม.)  และได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการ (คศ.๒)   
 ๕. แสดงความยินดีกับนางญาณิศา  เครือวรรณ  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)  
สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ๖. แสดงความยินดีกับนางสมหวัง  เสือโคร่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)  
สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ        
ครูช านาญการ (คศ.๒)   
 ๗. แสดงความยินดีกับนางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ  
ครูช านาญการ (คศ.๒)   
 ๘. แสดงความยินดีกับนางสาววยุรี  วงศ์สมศรี  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการเล่ือนวิทยฐาน ะ      
ครูช านาญการ (คศ.๒)   
 ๙. แสดงความยินดีกับนายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ      
ครูช านาญการ (คศ.๒)   
 ๑๐.  โรงเรียนขามแก่นนคร  ร่วมท าบุญกับคุณแม่เทา  หงษ์ค าเมือง  คุณแม่คุณครูวิระวงค์  หงษ์ค าเมือง
ท่ีเสียชีวิต  ในวันอังคารท่ี ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐      

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ผู้อ านวยการขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัล และในนามโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับคุณครู
วิระวงค์  หงษ์ค าเมือง  ท่ีสูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้ 
 ๑.๒ วันท่ี ๒๕ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ อบรมโครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต 



 
๒ 

เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๐ จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕               
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
 ๑.๓ การพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วประมาณ ๙๐% 
 ๑.๔ แสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
    โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลยอดเย่ียม  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  การด าเนินการการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี  
 ๑.๕  แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ
จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)   
  ๑.๕.๒ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย (ท.ช.)   
  ๑.๕.๓ นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษา
สีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ 
หอประชุมพุทธมณฑล  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑.๕.๔ นางมยุรา  แพงศรี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.)   
  ๑.๕.๕ นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย 
(ต.ม.)  และได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการ (คศ.๒)   
  ๑.๕.๖ นางญาณิศา  เครือวรรณ  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)  สาขา 
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  ๑.๕.๗ นางสมหวัง  เสือโคร่ง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)  สาขา 
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ        
ครูช านาญการ (คศ.๒)   
  ๑.๕.๘ นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการ (คศ.๒)   
  ๑.๕.๙ นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการ (คศ.๒)  
  ๑.๕.๑๐ นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการ (คศ.๒)   
 ๑.๖ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัล  ดังนี้ 
  เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แสนบุตร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  
การแต่งกลอนสุภาพ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย  ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘  
มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ณ โรงเรียนนครขอนแก่น                                      
 ๑.๗ ขอบคุณข้าราชการครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
  ๑.๗.๑ กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom 
Meeting) ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันเสาร์ - อาทิตย์ท่ี ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ 
หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๗.๒ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๗.๓ กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
  ๑.๗.๔ กิจกรรมแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐      
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
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  ๑.๗.๕ กิจกรรมการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นท่ี ประเภท
สถานศึกษา ระดับประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีท่ี ๑  ในวันจันทร์ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐         
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๗.๖ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔, ๕  ในระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๗.๗ การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
วันจันทร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
  ๑.๗.๘ กิจกรรม “ร้อยรักษ์ภาษาไทย ภาคภูมิใจครูกลอนสุนทรภู่” ในระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๗.๙ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร 
  ๑.๗.๑๐ การต้อนรับคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในวันศุกร์ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
  ๑.๗.๑๑ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่ารัตนมงคล 
และวัดเกสรวนาราม 
  ๑.๗.๑๒ กิจกรรมน าเสนอผลงานการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ        
ประจ าปี  ๒๕๕๙  ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
  ๑.๗.๑๓ การสอบกลางภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันศุกรท่ี์ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  ซึ่งได้ลงเว็บไซต์โรงเรียน
ขามแก่นนคร  เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  มติท่ีประชุม  -รับรอง- 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
     ๓.๑ กลุ่มวิชาการ 
  ๓.๑.๑ งานวัดผลและประเมินผล การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนท่ีติด ๐ ร มส และ มผ           
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวนนักเรียนท่ีได้เล่ือนช้ันเป็นกรณีพิเศษ แต่ยังติด ๐ ร มส และ มผ 
 

ช้ันเรียน
ปัจจุบัน 

นักเรียนท่ีได้เล่ือนช้ัน
กรณีพิเศษ (คน) 

นักเรียน 
ท่ีแก้หมดแล้ว (คน) 

นักเรียน 
ท่ียังติดอยู่ (คน) 

หมายเหตุ 
ลาออก (คน) ไม่มาเรียน (คน) 

ม.๒ ๒๒ ๓ ๑๓ ๑ ๕ 
ม.๓ ๒๑ ๖ ๑๒ - ๓ 
ม.๕ ๑๓ ๐ ๔ - ๙ 
ม.๖ ๘ ๐ ๗ ๑ - 

รวม ๖๔ ๙ ๓๖ 
๒ ๑๗ 

๑๙ 

                                                                                     ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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  ๓.๑.๒ การจัดท าผลการเรียน  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ โดยมีปฏิทินการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
     - เปิดให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนส่วนแรก ได้แก ่
     (๑) คะแนนรวมก่อนกลางภาค (ช่อง ๑)   
         (๒) คะแนนสอบกลางภาค 
         วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
   - เปิดให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนส่วนหลัง ได้แก่  
   (๑) คะแนนรวมหลังกลางภาค (ช่อง ๑๐)   
   (๒) คะแนนสอบปลายภาค 
 ครูผู้สอนต้องบันทึกคะแนนต่างๆ ให้เสร็จส้ินตามห้วงเวลาท่ีก าหนด เพราะระบบจะเปิดและปิด ตามวันท่ี
แจ้งเท่านั้น หากครูท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ หรือมีปัญหาในการบันทึกคะแนน ให้ท่านแจ้งท่ีงานวัดผล
และประเมินผล 
  ๓.๑.๓ การประชุมจากงานไอซีที 
   (๑) การใช้งาน Application ต่างๆ ของ Google โดยใช้ E-mail Account ภายใต้โดเมน @kham.ac.th 
ตรวจสอบรายช่ือ e-mail ทางเว็ปไซต์โรงเรียน  กรณีลืมรหัสผ่านกรุณาแจ้งไปยังคุณครูอนุสรณ์  ปินใจยศ  หรือครู ICT 
ทุกท่าน 
   (๒) การใช้งาน E-mail Account ของ สพฐ. (Obecmail)  ช่ือโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การส่ือสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
   (๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  (DLIT) 
   (๔ ) การติดตามน โยบายการขับ เค ล่ือนการศึกษาของ สพฐ.ผ่านการถ่ายทอดสด                
ของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv 
   (๕) อพ.สธ.ร่วมกับ สวทช. เชิญส่งผลงาน Infographic (อินโฟกราฟิก) ในหัวข้อ “การน างาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา” ชิงเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
รางวัลและเกียรติบัตร ศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี www.learn.in.th   
   (๖) วันศุกร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนขามแก่นนคร ต้องไปรับการ
ประเมินรอบตัดสินท่ีคลองไผ่ ขอขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านท่ีได้ช่วยกันท างานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
และวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ประเมินจริงท่ีโรงเรียน  คุณครูมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ขอความร่วมมือกับ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการประเมินครั้งนี้ 

 ๓.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
  ๓.๒.๑ การตรวจสอบหลักฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูล
ตนเอง  และบุคคลในครอบครัว  ผ่านทาง Website  http://pws.cgd.go.th/EFiling/ โดยผู้มีสิทธิสามารถ
ปรับปรุง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะท่ีอยู่ให้เป็นปัจจุบันได้  ส าหรับข้อมูลอื่นๆ หากผู้มีสิทธิพบว่าข้อมูล
ใดไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้ผู้มีสิทธิพิมพ์แบบ ๗๑๒๗  แล้วกรอกข้อมูลท่ีต้องการปรับปรุง  แก้ไข  
หรือเพิ่มเติม  พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของผู้มีสิทธิในการขอปรับปรุง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน  กรมบัญชีกลางจึงขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิ  เป็นวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเนื่องจากในการ

http://www.obectv.tv/
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ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระยะแรก กรมบัญชีกลางพบว่าผู้มีสิทธิมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน      
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  และ
ขอใหป้ระชาสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิได้รับทราบด้วย  ดังนี้ 
  ๑) ผู้มีสิทธิซึ่งเป็นผู้ท่ีสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  ได้แก่  
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ผู้รับเบี้ยหวัด  ผู้รับบ านาญ 
  ๒) การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านทางระบบ http://pws.cgd.go.th/EFiling/ ส าหรับ
ผู้ท่ียังไม่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านต้องด าเนินการลงทะเบียนในระบบด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อน 
  ๓) การลงทะเบียนในระบบ  ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านโดยกรอกข้อมูล  เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน  ช่ือ – สกุล  วันเดือนปีเกิด เลขท่ีบัญชีธนาคารห้าหลักสุดท้ายท่ีรับเงินเดือนให้ครบถ้วน  
และถูกต้อง  ระบบจะแจ้งรหัสผ่านให้ทราบ  หากกรอกข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐท่ีนาย
ทะเบียนของส่วนราชการได้เคยบันทึกไว้  จะปรากฏข้อความบนหน้าจอแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูลระบบ
ทะเบียนประวัติ  กรุณาติดต่อนายทะเบียนท่ีสังกัด”  ให้ผู้มีสิทธิติดต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลของ
ตนเอง (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ติดต่อท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้รับบ านาญ  ติดต่อท่ีกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์) 
  ๔) การเข้าสู่ระบบฯ  ให้ผู้มีสิทธิกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและรหัสผ่านท่ีได้รับ 
  ๕)  เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้ว  ให้ผู้มีสิทธิด าเนินการ  ดังนี้ 
   - ตรวจสอบและแก้ไขท่ีอยู่   เบอร์โทรศัพท์  และ e-mail  ของตนเองให้ถูกต้อง  เมื่อ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้เลือกหัวข้อ “บันทึกปรับปรุงท่ีอยู่” 
   - เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบทะเบียนประวัติ”  เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ
ของตนเองและบุคคลในครอบครัว  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่า 

   (๑)  ข้อมูลถูกต้อง  ให้เลือกหัวข้อ “ถูกต้อง” 
   (๒)  ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้เลือกหัวข้อ  “แบบพิมพ์ ๗๑๒๗”  

เพื่อพิมพ์แบบค าขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  และกรอกข้อมูลท่ีต้องการปรับปรุง  แก้ไข  หรือ
เพิ่มเติม  พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  และลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง ไปยื่นต่อนายทะเบียน 
(ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ติดต่อท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้รับบ านาญ  ติดต่อท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
   (๓)  กรณีเลือกหัวข้อ “แบบพิมพ์ ๗๑๒๗”  แล้ว  จะไม่สามารถเลือกซ้ าได้อีก    
หากผู้มีสิทธิประสงค์จะพิมพ์แบบค าขอฯ ใหม่  ให้เลือกหัวข้อ “ถูกต้อง” ก่อน จึงจะด าเนินการได้ 
 ๖) กรณีพบข้อขัดข้องในการใช้งานระบบฯ  ให้ผู้มีสิทธิติดต่อกรมบัญชีกลาง  เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๗๗๐๐๐ 
ต่อ ๔๖๘๔ , ๔๓๗๑  และ ๔๓๑๘ 
 ๗) หากผู้มีสิทธิไม่สามารถท่ีจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ติดต่อนายทะเบียนส่วนราชการท่ีตนสังกัดเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ท้ังนี้  กรมบัญชีกลางได้ก าหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
ในวันท่ี ๔  และ ๑๘  ของทุกเดือน  หากนายทะเบียนของส่วนราชการมีการปรับปรุง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลของผู้มีสิทธิ (เช่น ข้าราชการบรรจุใหม่  คู่สมรส  หรือบุตร)  ภายหลังการประมวลผลในแต่ละรอบจะ
ส่งผลให้การขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีผลในรอบถัดไป  ตัวอย่าง  หากนายทะเบียนฯ  
บันทึกเพิ่มข้อมูลคู่สมรสของผู้มีสิทธิ  ในวันท่ี  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐  กรมบัญชีกลางจะขึ้นสิทธิคู่สมรสในวันท่ี  
๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แต่หากบันทึกเพิ่มข้อมูลในวันท่ี ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จะขึ้นสิทธิในวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๖๐ 
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 ๓.๒.๒ ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตามหนังสือ  สพม. ๒๕  ท่ี  ศธ  ๐๔๒๕๕/๓๑๙๗  ลงวันท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ได้แจ้งให้
โรงเรียนทราบและให้ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนของครู  และการเข้าสู่ระบบอนุมัติการอบรม
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  แล้วนั้น สรุปข้ันตอนดังนี้ 
   ๑) ครูลงทะเบียน ครูเลือกหลักสูตรท่ีต้องการแล้วเขียนเหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องไป
อบรมในหลักสูตรนั้นๆ  เพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ 
   ๒) ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าระบบโดย admin  เขต ได้ลิงค์ระบบเข้าใน e-mail ของ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแล้ว (โดยได้ข้อมูลจากสารสนเทศท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนได้แจ้งไว้ สามารถตรวจสอบได้
จากสมุดโทรศัพท์เล่มเล็กสีขาวท่ีแจกไปโรงเรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านใดท่ีมีการเปล่ียนแปลง e-mail 
ขอให้แจ้งท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล)  เพื่อเช็คดูว่าครูขออนุมัติเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรใด  มีความเหมาะสม
และจ าเป็น เพื่อประกอบการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
   ๓) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ตรวจสอบค าขอท่ีมาจากโรงเรียน  อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
   ๔) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงิน  ตรวจสอบค าขอท่ีผ่านการอนุมัติจากกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  ตรวจสอบเงินเหลือของแต่ละบุคคล  อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
   ๕) ครูตรวจการอนุมัติจากฝ่ายต่างๆ ผ่านทางหน้าจอของตนเอง เมื่ออนุมัติครบทุกฝ่าย    
ครูปริ้นเอกสารมายืมเงินท่ีเขต ครูเข้ารับการพัฒนาตามก าหนดการ  เมื่อผ่านการพัฒนาให้ครูกลับมารายงาน
ผลกับ ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยข้อมูลการพัฒนาจะถูกบันทึกเข้าไปในประวัติของครูเป็น e-portfolilo    
เก็บเป็น logbook เพื่อใช้ในการท าวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่  และประกอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๓.๒.๓ งานเงินเดือนจ่ายตรง 
  ตามท่ีได้ด าเนินการเบิกเงินเดือนด้วยระบบจ่ายตรงต้ังแต่ มกราคม  ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ขอแจ้งให้
ทราบว่า ขณะนี้ข้อมูลการเบิกจ่ายเริ่มคงท่ีแล้ว เหลือแต่รายการหักหนี้บุคคลท่ี ๓ จึงขอท าความตกลง  ดังนี้ 
   ๑) หากข้าราชการและลูกจ้างรายใด  ท าการปิดบัญชีเงินกู้แล้ว  ขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  สพม. ๒๕  ประสานทางโทรศัพท์และน าส่งส าเนาเอกสารการปิดบัญชีโดยเร็ว  และหาก
แจ้งหลังวันท่ี  ๕  ของเดือน  ให้ติดต่อขอรับเงินคืนท่ีสถาบันการเงินนั้นๆ 
   ๒) ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีรอรับการโอนเงิน  
ขอให้แก้ปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี  ๑๕  ของเดือน  เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลาง  ติดตามข้อมูลสอบถามได้ท่ี  นางสาวภวิศภา  อินธิศร  ๐๘๓-๑๔๓๒๔๐๗ 
   ๓) การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้าน  ของข้าราชการและลูกจ้าง
ในรอบเดือน  จะท าการโอนเงินเข้าธนาคารในวันเดียวกันกับวันเงินเดือนออก  แต่รายการจะไม่โชว์ในสลิป
เงินเดือน (สลิปเงินเดือนรองรับข้อมูลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)  สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ใน     
เว็ปไซต์ของสพม. ๒๕ 
   - ติดตามข้อมูลสอบถามได้ท่ี  นางสาวเย็น จิต  ทองค ามี   โทร. ๐๘๕ -๘๕๑๓๙๙๗            
(ค่าการศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้าน) 
   - ติดตามข้อมูลสอบถามได้ท่ี นางสาวกนกวรรณ  วรรณขัน  โทร. ๐๘๗-๙๔๙๓๔๖๗       
(ค่ารักษาพยาบาล)   



 
๗ 

 ๓.๒.๔ การล้างหนี้ใบยืม  หลังจากด าเนินงานตามโครงการหรือไปราชการกลับมาแล้วให้ล้างหนี้    
ใบยืมให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕ วัน 
 ๓.๒.๕ งานพัสดุ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐      
(ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐)  
และมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ วิธี คือ 
  ๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
  ๒) วิธีคัดเลือก 
  ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  
 ๓.๒.๖ ผลการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน        
ในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนขามแก่นนคร 
ได้รับจัดสรร ๑,๖๖๘,๐๔๐ บาท  ท าหนังสือส่งภายในวันท่ี ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐  ผู้อ านวยการขอบคุณทีมงาน
พัสดุท่ีขับเคล่ือนงานจนประสบความส าเร็จ 

 ๓.๓  กลุ่มอ านวยการ 
   ๓.๓.๑ งานพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
   ๑) จะเปิดรับฝากขายในวันจันทร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
โดยรับขวด/กระดาษ  ฝากขายเป็นรายห้อง 
 ๒) การด าเนินงานโครงการ Zero Waste School  มติในท่ีประชุมงานพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
หัวหน้าระดับช้ัน คือ 
 (๑) กลุ่มกิจการนักเรียน ให้ฝึกวินัยนักเรียน โดย ห้าม ทุกคนน าอาหารเข้ามาในโรงเรียน 
 (๒)  มาตรการในการจัดการขยะในโรงเรียน บนอาคารเรียน ขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษาและ
คุณครทุูกท่าน ดังนี้ 
 -  ห้ามนักเรียนทุกคนน าอาหารทุกชนิดขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน ยกเว้นน้ าเปล่า 
หากใครฝ่าฝืนมีบทลงโทษ คือ แจ้งให้ครูท่ีปรึกษาทราบและส่งรายช่ือท่ีรองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์เพื่อ
ด าเนินการให้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือท าโทษในเชิงบวก 
 -  ห้ามน าอาหารออกนอกโรงอาหาร (ให้รับประทานอาหารในโรงอาหารเท่านั้น) 
 - ให้นักเรียนท าความดีในคาบจริยธรรม โดยท าแบบฟอร์มบันทึกการท าความดี และให้
ครูท่ีมอบหมายงานเป็นผู้ลงช่ือรับรองและมีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้ทุกคนรับทราบพร้อมกัน   
 - ไม่ให้มีถังขยะในห้องเรียน 
 (๓) มาตรการการรณรงค์ ดังนี้   
  - ให้มีการพัฒนาบริเวณโรงเรียน ในห้องเรียนในคาบจริยธรรม 
  - มีป้ายห้ามน าอาหารออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
  - มีป้ายห้ามน าอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน 
  - มีป้ายห้ามน าอาหารท่ีซื้อจากข้างนอกเข้ามาในโรงเรียน (เพราะเป็นการเพิ่มขยะในโรงเรียน) 
 ๓.๓.๒ งานอนามัยโรงเรียน แจ้งว่านักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ได้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ๒ คนกลุ่ม
งานอ านวยการได้ด าเนินการท าหนังสือถึงเทศบาลเมืองศิลามาพ่นยาก าจัดยุงเป็นจ านวน ๒ ครั้ง 
 ๓.๓.๓ งานชุมชนสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคุณครู – นักเรียน ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 



 
๘ 

 ๓.๓.๔ ผู้อ านวยการฝากเรื่องขยะ  การติดป้ายห้อง  ขอให้ติดถาวร  และให้ครูท่ีปรึกษาเวลาเข้าแถว
ให้ไปอยู่กับนักเรียนห้องท่ีรับผิดชอบ   
 ๓.๔  กลุ่มกิจการนักเรียน 
 ๓.๔.๑ ขอความร่วมมือคุณครู บุคลากร  และนักเรียนทุกคน ร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ห้องเรียนสีขาว  ห้องเรียนคนดีศรีขามแก่นนคร  ในวันจันทร์ท่ี ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้าหลังเสร็จพิธี
หน้าเสาธง  ส่วนรายละเอียดได้แจกให้กับหัวหน้าระดับช้ันเพื่อประสานกับครูท่ีปรึกษา 
 ๓.๔.๒ วันพุธท่ี ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม Re-X-Ray ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป       
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕ 
 ๓.๔.๓ การอบรมอาสาสมัครเยาวชน เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา  ในระหว่างวันท่ี ๔ – ๖  
สิงหาคม ๒๕๖๐     
 ๓.๔.๔ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมโฮมพี่ตุ้มน้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ผู้อ านวยการฝากเป็นห่วง  มอบให้ท่านรองผู้อ านวยการกฤตกร  เศรษฐโสภณ  และคุณครูสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์  
แจ้งรายละเอียดการท ากิจกรรม ปิดประตูหน้าและหลังห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๔.๑ การจราจรภายในโรงเรียน  (ดังรายละเอียด)  มติในท่ีประชุม รับรอง  เริ่มวันท่ี ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 ๔.๒ งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนขามแก่นนคร มติในท่ีประชุมจัดวันท่ี ๒๙  กันยายน ๒๕๖๐   
 ๔.๓  ผู้อ านวยการฝากคุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร เรื่องการลงไลน์โรงเรียนมีอะไรให้คุยกัน  
อย่าเอาเรื่องภายในออกไปข้างนอกและอย่าเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาในโรงเรียนถ้าไม่มีประโยชน์   
 ๔.๕  ท่านรองผู้อ านวยการพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  เสนอสร้างโดม
เอนกประสงค์  เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  บริการชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  มติในท่ีประชุม
เห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ คุณครูกรรณิการ์  ทองยศ ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน   
ท่ีไปร่วมสวดพระอภิธรรม  และฌาปนกิจศพคุณพ่อจิรศักด์ิ  ทองยศ  ในวันเสาร์ – อาทิตย์ท่ี ๑๓ – ๑๔  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ วัดวิจารณาราม บ้านวังตอ  ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   ๕.๒ คุณครูสิทธา  กล้าหาญ  ขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร  ทุกท่าน   
ท่ีไปร่วมสวดพระอภิธรรม  และฌาปนกิจศพคุณแม่ทองมา  กล้าหาญ  ในวันพุธที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ 
เมรุวัดบูรพาราม  บ้านท่าโพธิ์ ต าบลท่ากระเสริม  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๕.๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
ประจ าปี  ๒๕๖๐  งานแนะแนวขอเชิญชวนคุณครูท่ีว่างจากการสอนร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
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  ลงช่ือ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                                                   หัวหน้างานสารบรรณ 

 ลงช่ือ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิพัฒนพ์งศ์  บุญอนันต์) 
              ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   

                                                 
   ลงช่ือ            ผู้บริหารสถานศึกษา 

         (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 


